ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Медицинска школа
Зрењанин

С А Д Р Ж А Ј
1. УВОД
2. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
3. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
4. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊA
5. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
 СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
 САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
 А 1 – ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
 Српски језик и књижевност
 Српски језик као нематерњи
 Страни језик
 Физичко васпитање
 Математика
 Рачунарство и информатика
 Историја
 Музичка култура
 Физика
 Географија
 Хемија
 Биологија
 Социологија са правима граёана
 А 2 – ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
 Анатомија и физиологија
 Прва помоћ
 Латински језик
 Здравствена нега
 Патологија
 Микробиологија са епидемиологијом
 Хигијена и здравствено васпитање
 Фармакологија
 Здравствена психологија
 Медицинска биохемија
 Медицинска етика
 Инфектологија
 Гинекологија и акушерство
 Интерна медицина
 Хирургија
 Неурологија
 Педијатрија
 Психијатрија
 Предузетништво
 Б – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
 Изборни општеобразовни предмети
 Изборни стручни предмети
 Граёанско васпитање / верска настава
 КОНЦЕПТ МАТУСКОГ ИСПИТА
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С А Д Р Ж А Ј
 ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
А 1 – ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
 Српски језик и књижевност
 Српски језик као нематерњи
 Страни језик
 Физичко васпитање
 Математика
 Рачунарство и информатика
 Историја
 Ликовна култура
 Физика
 Географија
 Хемија
 Биологија
 Социологија са правима граёана
А 2 – ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
 Анатомија и физиологија
 Фармацеутско технолошке операције и поступци
 Хигијена и здравствено васпитање
 Латински језик
 Прва помоћ
 Медицинска етика
 Микробиологија са епидемиологијом
 Патофизиологија
 Организација фармацеутске делатности
 Аналитичка хемија
 Фармацеутска технологија
 Фармакогнозија са фитотерапијом
 Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
 Медицинска биохемија
 Основи клиничке фармације
 Здравствена психологија
 Токсикологија
 Броматологија са дијететиком
 Фармакологија и фармакотерапија
 Козметологија
 Предузетништво
Б – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
 Изборни општеобразовни предмети
 Изборни стручни предмети
 Граёанско васпитање / верска настава
КОНЦЕПТ МАТУСКОГ ИСПИТА
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С А Д Р Ж А Ј
 ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
А 1 – ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
 Српски језик и књижевност
 Српски језик као нематерњи
 Страни језик
 Социологија
 Филозофија
 Историја
 Музичка уметност
 Ликовна култура
 Физичко васпитање
 Математика
 Рачунарство и информатика
 Географија
 Физика
 Хемија
 Биологија
 Устав и право граёана
А 2 – ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
 Анатомија и физиологија
 Латински језик
 Хигијена са здравственим васпитањем
 Микробиологија са епидемиологијом
 Патологија
 Фармакологија
 Психологија
 Медицинска биохемија
 Здравствена нега
 Инфектологија са негом
 Педијатрија са негом
 Интерна медицина
 Акушерство са негом
 Гинекологија са негом
 Хирургија са негом
 Прва помоћ
Б – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
 Граёанско васпитање / верска настава
КОНЦЕПТ МАТУСКОГ ИСПИТА
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С А Д Р Ж А Ј
 КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
А 1 – ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
 Српски језик и књижевност
 Српски језик као нематерњи
 Страни језик
 Физичко васпитање
 Математика
 Рачунарство и информатика
 Историја
 Ликовна култура
 Физика
 Географија
 Хемија
 Биологија
 Социологија са правима граёана
А 2 – ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
 Анатомија и физиологија
 Масажа
 Хигијена и здравствено васпитање
 Латински језик
 Прва помоћ
 Здравствена психологија
 Микробиологија са епидемиологијом
 Патологија
 Естетска нега
 Фармакологија
 Медицинска биохемија
 Медицинска етика
 Физикална медицина
 Козметологија
 Дерматологија
 Основе клиничке медицине
 Дерматологија са негом
 Естетска хирургија са негом
 Предузетништво
Б – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
 Изборни општеобразовни предмети
 Изборни стручни предмети
 Граёанско васпитање / верска настава
КОНЦЕПТ МАТУСКОГ ИСПИТА
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С А Д Р Ж А Ј
 ЖЕНСКИ И МУШКИ ФРИЗЕР
 СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
 САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
 А 1 – ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
 Српски језик и књижевност
 Српски језик као нематерњи
 Страни језик
 Историја
 Географија
 Музичка уметност
 Ликовна култура
 Физичко васпитање
 Математика
 Рачунарство и информатика
 Физика
 Хемија
 Екологија и заштита животне средине
 Устав и право граёана
 А 2 – ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
 Познавање препарата
 Основе анатомије и физиологије
 Хигијена
 Прва помоћ
 Психологија
 Основе дерматологије
 Књиговодство
 Естетско обликовање фризура
 Практична настава са технологијом рада
 Б – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
 Граёанско васпитање / верска настава
 КОНЦЕПТ МАТУСКОГ ИСПИТА
6. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
 Програм каријерног саветовања и професионалне оријентације ученика
 Програм здравствене заштите ученика
 Програм заштите животне средине
 Програм школског спорта и спортских активности
 Програм културних активности школе
 Програм сарадње са породицом
 Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе
 Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 Програма превенције дискриминативног понашања и вреёања угледа, части
или достојанства личности
 Програм којим се развијају способности за решавање проблема, комуникација,
тимски рад, самоиницијатива и предузетнички дух
 Програм рада одељенских старешина
7. ПРИПРЕМНИ РАД, ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА
8. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
9. ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
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1. УВОД
Прописи који су у основи рада школе су приказани табеларно:

1
2
3

ПРОПИС
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о средњој школи

4
5
6

Закон о раду
Закон о уџбеницима
Правилник о ближим условима у погледу простора,
опреме и наставних средстава за остваривање плана
и програма заједничких предмета у стручним
школама за образовне профиле III и IV степена
стручне спреме
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Правилник о ближим условима у погледу простора,
опреме и наставних средстава за остваривање
наставних планова и програма образовања и
васпитања за стручне предмете за образовне
профиле у трогодишњем и четворогодишњем
трајању у стручним школама у подручју рада
здравство и социјална заштита
Правилник о ближим условима у погледу простора,
опреме и наставних средстава за остваривање
наставних планова и програма образовања и
васпитања за стручне предмете за образовне
профиле у трогодишњем и четворогодишњем
трајању у стручним школама у подручју рада личне
услуге
Правилник о општим основама школског програма
Правилник о наставном плану и програму за
стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњм трајању у стручној школи за
подручје здравство и социјална заштита
Правилник о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама
Правилник о наставном плану и програму стручних
предмета средњег стручног образовања у подручју
рада здравство и социјална заштита
Правилник о наставном плану и програму
општеобразовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална
заштита
Правилник о наставном плану и програму за
стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за
подручје рада остало – личне услуге
Правилник о наставном плану и програм предмета
граёанско васпитање за први разред средње школе
Правилник о наставном плану и програм предмета
верска настава за средње школе
Правилник о програму свих облика рада стручних
сарадника у средњој школи
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9
10

11

12

13

14

15
16
17

7

ИЗДАЊЕ
„Сл. гл. РС― бр. 72/09... 62/2016 - oдлукa УС
„Сл. гл. РС― 55/2013
("Сл. глaсник РС", бр. 50/92... 55/2013 - др.
зaкoн)
„Сл. гл. РС― бр. 24/05... 13/17 – одлука УС
„Сл. гл. РС― бр. 68/2015.
Сл.гласник РС – Просветни гласник 7/91

Службени гласник РС -Просветни гласник― бр
17/15

("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр.
16/2015)

Сл. гл. РС - Пр.гласник―бр. 5/2004
„Сл.гласник Пр.гласник― бр. 2/93...2/2009,
6/2010, 8/2013 11/2013 и 14/2013
("Сл. глaсник СРС - Прoсвeтни глaсник", бр.
6/90 и "Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник",
бр. 4/9... 11/16)
Сл. Гласник - РС Просветни гласник―, бр.
7/2014... 3/17
Сл. гласник РС - Просветни Гласник―, бр.
7/201... 11/16 др. правилник
Сл. гласник РС - Просветни Гласник―, бр.
4/93....
„Сл.Гласник РС Просветни Гласник―, бр.5/2001
„Сл. гласник РС - Просветни Гласник―, бр.
6/03... 11/16
„Сл.гласник РС Пр.Гласник 5/2012

18 Правилник о врсти и степену образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама

Сл. гласник РС –Просветни гласник бр. 8/15 и
2/17

19 Правилник о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама
20 Правилник о врсти стручне спреме наставника
верске наставе за први разред средње школе и
критеријумима и начину оцењивања ученикс који
похаёа верску наставу у стручним школама
21 Правилник о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
личне услуге
22 Правилник о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
здравство и социјална заштита
23 Правилник о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању
24 Правилник о евиденцији у средњој школи
25 Правилник о јавним исправама које издаје средња
школа
26 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика
у средњој школи
27 Правилник о педагошкој норми свих облика
образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи
28 Правилник о упису ученика у средњу школу
29 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника
30 Правилник о школском календару за средње школе
са седиштем на територији Аутономсне Покрајине
Војводине за школску 2017/2018
31 Правилник о стандардима квалитета рада установе
32 Правилник о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
33 Правилник о критеријумима и стандардима за
финансирање установе која обавља делатност
средњег образовања и васпитања
34 Правилник о стручно педагошком надзору
35 Стручно упуство о начину израде школске
документације

Сл. гласник РС - Просветни Гласник―, бр. 5/91,
……. 21/2015- др.правилник

36 Правилник о вредновању квалитета рада установе
37 Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача и
стручних сарадника
38 Правилник о општим стандардима постигнућа за крај
општег средњег образовања и средњег стручног
образовања у делу опште образовних предмета
39 Правилник о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања
40 Правилник о стандарду компетенција директора
установа образовања и васпитања
41 Правилник о стандарду компетенција за професију
наставника и њихов професионални развој

8

Просветни Гласник―, бр. 5/2001

("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр.
16/15)
("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр.
21/15 и 11/16)
Службени гласник бр. 82/15
Службени гласник бр. 31/2006... 73/16
„Сл.гласник РС―,бр. 31/2006, 51/2006, 44/2013 и
43/15
Сл. гласник 37/93 и 43/15
„Сл.Гласник Р.Србије- Просветни Гласник―,
бр.1/92, 23/97 и 2/2000.
„Сл.гласник РС.―бр. 38/17 и 81/17
„Сл .Гласник РС ―, бр.22/05.... 48/16
Сл. лист АП Војводине бр 26/17
„Сл.Гласник РС―, бр.7/2011 и 68/2012
„Сл.Гласник РС―, бр.30/2010
„Сл.гласник РС ― бр.72/15...73/16
„Сл.гласник РС― бр. 34/2012
бр 119-01-346/1/2014-01 од 27.8.2014.
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја
Сл.Гласник РС Просветни Гласник―, бр. 9/2012
("Сл. глaсник РС", бр. 81/17)
Сл.Гласник РС Просветни Гласник―, бр.
117/2013
("Сл. глaсник РС", бр. 108/2015)
Сл.Гласник РС Просветни Гласник―, бр.
38/2013
Сл.Гласник РС Просветни Гласник―, бр. 5/2011

42 Правилник о ближим критеријумима за
препознавање облика дискриминације од стране
запосленог, детета, ученика или трећег лица у
установи образовања и васпитања
43 Правилник о ближим упутствима за утврёивање
права на индивидуални образовни план , његову
примену и вредновање
44 Правилник о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику
45 Правилник о плану уџбеника

("Сл. глaсник РС", бр. 22/2016)

46 Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у
стручним школама

("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр.
6/16)

47 Правилник о полагању стручног испита за
секретара установе образовања и васпитања

("Сл. глaсник РС", бр. 8/11)
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("Сл. глaсник РС", бр. 76/2010)
("Сл. глaсник РС", бр. 63/2010)
("Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник", бр.9/16
и 10/16 –испр.)

2. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Слика 1

слика 2

Медицинска школа у Зрењанину основана је 1947. и једна је од најстаријих средњих школа
која образује кадрове здравствене струке у Војводини.
Школски простор у матичној згради налази се у Новосадској улици 2. Простире се на 6300м². То је
потпуно нови школски простор, граёен искључиво за потребе Медицинске школе Зрењанин, по
савременим европским стандардима. Нова школска зграда је званично отворена и почела је са радом
1. септембра 2009. г. Поседује 34 просторије за наставу, као и простор за зубну амбуланту, амбуланту
опште праксе, апотеку, фризерски и козметички салон, фискултурну и свечану салу.
Школа је изграёена у стилу модерних школа и опремљена је најновијом опремом потребном за
извоёење савремене наставе. Стручно и са пуном свешћу о значају свога рада образујемо ученике за
најхуманија, али и најодговорнија занимања из области здравства и социјалне заштите. у добро
опремљеном радном простору, у атмосфери подстицања постигнућа образујемо 8 образовних
профила и омогућавамо ученицима усвајање практичних и примењивих знања и вештина, која ће им
омогућити даљи професионални развој у оквиру здравства.
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3. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Сврха програма образовања
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке,
научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот
у савременом и сложеном друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно
задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге
особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском,
друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју
друштва.
Циљ Школског програма јесте да сваком појединцу пружи увид у образовне садржаје
Медицинске щколе која младима обезбеёује могућност усвајања знања и стицање вештина и
способности потребних за рад и запошљавање, могућност континуираног професионалног развоја и
могућност квалитетнијег живота у здравој животној средини. Школски програм је састављен у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања) и садржи све Законом прописане садржаје.
Школским програмом обезбеёује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика,
родитеља, школе и јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе.
Према Закону о средњем образовању и васпитању Школски програм ближе се одреёује начин
на који школа образује и васпитава ученике ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за
даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и
одговорности сваког запосленог за остваривање утврёених циљева, као и повезивање са
репрезентативним синдикатима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за
развој друштвене средине.
Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање
принципа, циљева и стандарда постигнућа,и задовољење општих и специфичних образовних интереса
и потреба ученика, родитеља, односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са оптималним
могућностима школе.
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма, односно програма
одреёених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план школе, у складу са Законом
и овим законом.
Школа, у складу са Законом, доноси школски програм, по правилу, на четири године и објављује
га најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена.
Поједини делови школског програма иновирају се и надограёују у току његовог
остваривања.Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у
избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену
индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира,
програмира и реализује свој рад.
Према члану 11. Школски програм садржи:
1)циљеве школског програма;
2)назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме
се остварује програм;
3)обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима;
4)начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и
поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног
образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду;
5)програм допунске, додатне и припремне наставе;
6)програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација,
тимски рад, самоиницијативаи подстицање предузетничког духа;
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7)факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују;
8)начине остваривања и прилагоёавања програма музичког и балетског образовања иваспитања,
образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања;
9)програм културних активности школе;
10)програм слободних активности;
11)програм каријерног воёења и саветовања;
12)програм заштите животне средине;
13)програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме
превенције других облика ризичног понашања;
14)програм школског спорта;
15)програм сарадње са локалном самоуправом;
16)програм сарадње са породицом;
17)програм излета и екскурзија;
18)програм безбедности и здравља на раду;
19)друге програме од значаја за школу.
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану
чине прилог школског програма.
Напомена: Школски програм Медицинске школе у Зрењанину биће допуњен уколико у наредном
периоду буду образовани нови смерови (као и за смерове који нису тренутно актуелни).

4. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Средња Медицинска школа у Зрењанину је установа у којој се обавља делатност средње
стручног образовања и васпитања у подручју рада здравства и социјалне заштите, остваривањем
наставних планова и програма у четворогодишњем и трогодишњем трајању. У њој се стичу стручна
звања и способности за даље школовање, односно за рад,заснована на достигнућима науке,
технологије, културе, уметности; стиче васпитање;негује моралне и естетске вредности;развијају
физичке и духовне способности личности;свест о хуманистичким вредностима, личној и друштвеној
одговорности и негује заштиту здравља.
У Шкoли сe стичe трoгoдишњe и чeтвoрoгoдишњe срeдњe стручнo oбрaзoвaњe у пoдручjимa рaдa:
1. Здрaвствo и сoциjaлнa зaштитa
2. Oстaлo - личнe услугe
Рeшeњa o вeрификaциjи oбрaзoвних прoфилa:
Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe,
упрaву и нaциoнaлнe зajeдницe
Рeшeњe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe,
прописе, упрaву и нaциoнaлнe мањине –
националне зajeдницe
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128-022756/2014-01
128-022195/2017-01

29.8.2014. вeрификaциja
oбрaзoвнoг прoфилa
22.3.2017. вeрификaциja
oбрaзoвнoг прoфилa

Шкoлa je вeрификoвaнa зa oствaривaњe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa у пoдручjу рaдa Здрaвствo и
сoциjaлнa зaштитa зa oбрaзoвнe прoфилe:
Meдицинскa сeстрa - тeхничaр (чeтвoрoгoдишњи) – нa српскoм jeзику и нa мaёaрскoм jeзику
Фaрмaцeутски тeхничaр (чeтвoрoгoдишњи)
Фaрмaцeутски тeхничaр - oглeд (чeтвoрoгoдишњи)
Meдицинскa сeстрa - вaспитaч (чeтвoрoгoдишњи)
Стoмaтoлoшкa сeстрa – тeхничaр
Кoзмeтички тeхничaр (чeтвoрoгoдишњи)
Лaбoрaтoриjски тeхничaр (чeтвoрoгoдишњи)
Гинeкoлoшкo – aкушeрскa сeстрa (чeтвoрoгoдишњи)
Здравствени неговатељ (трогодишњи)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Шкoлa je вeрификoвaнa зa oствaривaњe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa у пoдручjу рaдa Oстaлo -личнe
услугe зa oбрaзoвнe прoфилe:
1. Жeнски фризeр (трoгoдишњи)
2. Mушки фризeр (трoгoдишњи)
У шкoлскoj 2017/2018. гoдини нaстaвa сe oдвиja у 23 oдeљeњa и тo:
- у пoдручjу рaдa Здрaвствo и сoциjaлнa зaштитa - укупнo 23:
1. Meдицинскa сeстрa- тeхничaр нa српскoм jeзику- 11 oдeљeњa
2. Meдицинскa сeстрa- тeхничaр нa мaшaрскoм jeзику – 4 oдeљeњa
3. Фaрмaцeутски тeхничaр – 4 oдeљeњa
4. Гинeкoлoшкo - aкушeрскa сeстрa - 2 oдeљeњa
5. Кoзмeтички тeхничaр - 1 oдeљeњe
- у пoдручjу рaдa Oстaлo – личнe услугe - укупнo 1:
1. Mушки фризeр/жeнски фризeр – 1 oдeљeњe
Током школске 2017/18. у Медицинској школи имамо следеће
профиле којима су одељенске старешине:
Разред Одељење

Смер

Одељенски старешина

I

1

Медицинска сестра техничар

Тибор Добаи, наставник здравствене неге

I

2

Медицинска сестра техничар

I

3

I

4

I

5

Медицинска сестра техничар
(маёарски језик)
Гинеколошко акушерска
сестра
Фармацеутски техничар

Лидија Николић, наставник здравствене
неге
Габријела Њергеш Мезеи ,

II
II

1
2

Медицинска сестра техничар
Медицинска сестра техничар

II
II

3
4

Медицинска сестра техничар
Мушко-женски фризер

II

5

Фармацеутски техничар

II

6

Медицинска сестра техничар
(маёарски језик)
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Предраг Танацковић, наставник физичког
васпитања
Татјана Неговановић, група
фармацеутских предмета
Маја Јерковић, професор енглеског језика
Светлана Вељковић, наставник
здравствене неге
Маја Рупел, наставник здравствене неге
Јелена Куљић, професор српског језика и
књижевности
Маја Ђукић, професор српског језика и
књижевности
Мартинов Магдолна, наставник
здравствене неге

III

1

Медицинска сестра техничар

III

2

Медицинска сестра техничар

III

3

Медицинска сестра техничар

III

4

III

5

Гинеколошко акушерска
сестра
Фармацеутски техничар

III

6

IV

1

Медицинска сестра техничар
(маёарски језик)
Медицинска сестра техничар

IV

2

Медицинска сестра техничар

IV

3

Медицинска сестра техничар

IV
IV

4
5

Козметички техничар
Фармацеутски техничар

IV

6

Медицинска сестра техничар
(маёарски језик)
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Маја Стаменковић, наставник
здравствене неге
Светлана Саву, наставник здравствене
неге
Драгана Ракита, наставник здравствене
неге
Гордана Пајовић, наставник здравствене
неге
Мирјана Васић, група фармацеутских
предмета
Марта Макан-Варга, група медицинских
предмета
Небојка Богојевић, наставник здравствене
неге
Љиљана Бачујков, наставник здравствене
неге
Вера Старчевић, наставник здравствене
неге
Снежана Тица, наставник естетске неге
Саша Ђурић-Марковић, група
фармацеутских предмета
Ева Дангубић, наставник здравствене
неге

5. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР
СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ
1.

Назив квалификације: Медицинска сестра-техничар

2.

Сектор - подручје рада: Здравство и социјална заштита

3.

Ниво квалификације: IV

4.

Сврха квалификације: спровоёење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге болесника и медикаментозног лечења болесника, спровоёење
дијагностичких и терапеутских поступака и спровоёење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите.

5.

Начин стицања квалификације:
Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.

6.

Трајање:
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.

7.

Начин провере:
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који спроводи средња школа.

8.

Заснованост квалификације:
Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.
8.1. Опис рада
Дужности - стручне компетенције:

-

Спровоёење поступка пријема и отпуста болесника
Обављање здравствене неге болесника
Обављање медикаментозног лечења болесника
Спровоёење дијагностичких и терапеутских поступака
Спровоёење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите
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Дужности - стручне
компетенције
Спровоёење поступка пријема и
отпуста болесника

Обављање здравствене неге
болесника

Обављање медикаментозног
лечења болесника

Спровоёење дијагностичких и
терапеутских поступака

Задаци - jединице компетенцијa
-

Административни поступак и санитарна обрада болесника, упознавање са кућним редом, формирање здравствене документације
Чување одеће, новца и драгоцености
Административни поступак код отпуста болесника и у случају смрти
Одржавање хигијене, повољне микроклиме и естетског изгледа болесничке собе
Спровоёење мера за спречавање интрахоспиталних инфекција
Припрема раствора за дезинфекцију
Спровоёење свих метода стерилизације
Намештање и пресвлачење кревета непокретном болеснику према одреёеном положају
Купање, прање косе и пресвлачење непокретног болесника
Мењање положаја болесника у кревету
Нега оболеле усне шупљине
Спречавање компликација од дуготрајног лежања (декубитис, упала плућа, тромбоза, укочења, душевна напетост)
Купање и превијање одојчета, нега коже и слузнице
Помоћ непокретном болеснику при вршењу физиолошких потреба.
Посматрање и уочавање промена у изгледу болесника, реаговању на околину, стање свести, стање покретљивости, евидентирање и
извештавање о стању болесника
Контрола и регистровање виталних знакова (температура, пулс, дисање, крвни притисак)
Мерење телесне тежине и висине, израчунавање идеалних вредности.
Посматрање карактеристика излучевина, евидентирање излучевина и сакупљање за анализе
Храњење болесника, вештачка исхрана болесника, специфична исхрана болесника, храњење одојчади
Примена пероралне терапије и контрола узимања лекова
Примена лекова епикутано
Примена парентералне терапије – субкутаних, интрамускуларних и интравенских ињекција
Примена физикалних средстава у лечењу болесника, масажа, облози
Примена кисеоника
Примена лекова за очи, уши и нос
Примена инхалационе терапије
Учествовање у окупационој терапији
Припрема и учествовање у визити
Припрема болесника за лекарски преглед
Узимање и слање материјала на лабораторијске прегледе (столица, урин, крв, гној)
Припрема прибора и болесника и извоёење испирања телесних шупљина (уво, нос, желудац, бешика, црева, материца)
Припрема болесника и прибора и асистирање код разних пункција (плеурална, абдоминална, лумбална)
Припрема материјала за ваёење желудачног и дуоденалног сока
Припрема материјала и болесника, учествовање код давања инфузије и трансфузија
Припрема материјала и извоёење клизме за чишћење
Узимање средњег млаза урина код жена и мушкараца, катетеризација мокраћне бешике.
Општа припрема болесника за разне операције
Општа постоперативна нега оперисаних болесника

16

Дужности - стручне
компетенције

Спровоёење примарне,
секундарне и терцијарне
здравствене заштите

Задаци - jединице компетенцијa
-

Примена основних завоја
Припрема за превијање и обраду ране
Пружање прве помоћи болеснику (вештачко дисање, заустављање крварења, обрада рана, имобилизација и стављање удлага, гипсање)
Припрема болесника и материјала за разна дијагностичка, лабораторијска, радиолошка и друга испитивања
Примопредаја службе, евидентирање важних података о здрављу болесника
Учествовање у систематским прегледима, превентивним акцијама, вакцинацијама и кућном лечењу
Учествовање у осигуравању услова рада у примарној здравственој заштити; у планирању, програмирању и извоёењу медицинске
заштите и осигуравању просторних, координационих и организационих услова за примарну, секундарну и терцијарну здравствену
заштиту

Дужности - стручне
компетенције
Спровоёење поступка пријема и
отпуста болесника

Задаци - jединице компетенцијa

- Административни поступак и санитарна обрада болесника, упознавање са кућним редом, формирање здравствене документације
- Чување одеће, новца и драгоцености
- Административни поступак код отпуста болесника и у случају смрти
- Одржавање хигијене, повољне микроклиме и естетског изгледа болесничке собе
- Спровоёење мера за спречавање интрахоспиталних инфекција
- Припрема раствора за дезинфекцију
- Спровоёење свих метода стерилизације
8.1.1. Екстремни услови под којима се обављају дужности: нема.
8.1.2. Изложеност ризицима при обављању дужности:
- ризик од инфекција.
8.2. Циљеви стручног образовања

-

Циљ стручног образовања за квалификацију МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за спровоёење поступка пријема и отпуста болесника, обављање
здравствене неге болесника и медикаментозног лечења болесника, спровоёење дијагностичких и терапеутских поступака и спровоёење примарне, секундарне и терцијарне
здравствене заштите.
Неопходност и сталног прилагоёавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапреёивања
запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:
-

примену теоријских знања у практичном контексту;
примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
примену мера заштите животне средине у процесу рада;
употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
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Стручне компетенције
спроводи поступак пријема
и отпуста болесника

-

обавља здравствену негу
болесника

-

обавља медикаментозно
лечење болесника

-

8.3. Исходи стручног образовања
Знања
Вештине
По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да:
наведе процедуру по којој се врши пријем и смештај
- обави пријем и смештај болесника према
болесника;
процедури;
наведе врсте санитарне обраде примљеног болесника;
- уради санитарну обраду примљеног болесника
према специфичној процедури за стање
наведе специфичне врсте санитарне обраде према
болесника;
стању болесника;
- припреми болесника и асистира при прегледу;
наведе процедуру и улогу сестре за припрему
болесника за преглед;
- уради припрему болесника и документацију за
отпуст из болнице;
наведе процедуру за припрему болесника и
документације за отпуст из болнице;
- обави процедуру и документацију у случају
смрти;
наведе процедуру и пратећу документацију у случају
смрти;
наведе врсте активних, пасивних и принудних положаја - помогне покретном и непокретном болеснику
болесника;
да обави личну хигијену;
наведе начине транспорта покретног и непокретног
- помогне пресвлачење покретног и обави
болесника;
пресвлачење непокретног болесника;
опише пресвлачење покретног и непокретног
- намести и пресвуче болесничку постељу и да се
болесника;
стара о хигијенском одржавању болесничке
собе;
опише пресвлачење болесничке постеље;
- постави болесника у одговарајући положај и да
наведе значај и начине одржавања личне хигијене
га припреми за транспорт;
болесника и хигијене болесничке собе;
- примени опште мере у превенцији
објасни основне појмове о инфекцији,
интрахоспиталним инфекцијама и мерама заштите од
интрахоспиталних инфексија;
инфекција;
- припреми материјал за стерилизацију,
дезинфекцију, контролише услове антисепсе и
објасни основне појмове о стерилизацији, врстама и
примени процедуре заштите животне средине;
начину припреме материјала за стерилизацију,
контролу и чување стерилног материјала;
- измери, региструје и прати виталне знаке,
телесне карактеристике и стање болесника;
наведе начине заштите животне средине и управљање
медицинским отпадом;
- припреми болесника и узме материјал за
дијагностичке анализе (брис, излучевине, крв,
наведе виталне знаке, начине мерења, регистрације и
ликвор и др.)
праћења стања болесника;
- организује одговарајућу исхрану за покретне и
наведе врсте дијагностичког материјала (брис,
излучевине, крв, ликвор и др.) узимање, прикупљање и
непокретне болеснике
слање на анализе;
- спроведе храњење путем назогастричне сонде и
гастростоме;
наведе принципе природне и вештачке исхране;
наведе принципе требовања и чувања лекова;
- требује, дозира лекове, припреми болесника и
да одговарајућу медикаментозну терапију,
наведе процедуру припреме медикамената и болесника
према процедури коју је прописао лекар;
за оралну, парентералну, перкутану, ректалну и
инхалациону терапију, коју је прописао лекар;
- требује, дозира лекове, припреми болесника за
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Способности и ставови
- савесно, одговорно, уредно и
прецизно обавља поверене
послове;
- ефикасно планира и организује
време;
- испољи позитиван однос према
значају спровоёења прописа и
важећих стандарда у здравству;
- испољи позитиван однос према
функционалности и техничкој
исправности уреёаја које користи
при обављању посла;
- испољи љубазност,
комуникативност и флексибилност
у односу према сарадницима;
- ради у тиму;
- буде оријентисан ка пацијенту;
- буде прилагодљив на промене и да
решава проблеме у раду;
- испољи иницијативност и
предузимљивост у раду;
- испољи самокритичност и
објективност при обављању посла;
- испољи позитиван однос према
професионално-етичким нормама и
вредностима.

- наведе могуће нежељене ефекте при давању лека и
мере које је неопходно предузети;
- наведе принципе анти-шок терапије;
спроводи дијагностичке и
терапеутске поступке

спроводи примарну,
секундарну и терцијарну
здравствену заштиту

- наведе и објасни организацију рада интерног одељења;
- наведе и објасни сестринске интервенције у нези и
асистирању у лекарским процедурама код
интернистичких болесника (пункције, скопије, ЕКГ,
инхалације);
- наведе и објасни организацију рада инфективног
одељења;
- наведе и објасни сестринске интервенције у нези и
асистирању лекару код дијагностичко-терапијских
процедура и лечења инфективних болесника (пункција,
скопија, изолација, карантин);
- наведе и објасни организацију рада хирушког одељења;
- наведе и објасни сестринске интервенције у нези и
асистирању лекару код дијагностичко-терапијских
процедура и лечења код хирушких болесника, повреда
костију, зглобова и меких ткива;
- наведе и објасни организацију рада неуролошког
одељења;
- наведе и објасни сестринске интервенције у нези и
асистирању лекару код дијагностичко-терапијских
процедура и лечења неуролошких болесника;
- наведе и објасни организацију рада психијатриског
одељења;
- наведе и објасни сестринске интервенције у нези и
асистирању лекару код дијагностичко-терапијских
процедура у лечењу психијатриских болесника;
- објасни појам здравља;
- наведе принципе здравственог васпитања;
- наведе принципе планирања и програмирања
здравствено-васпитног рада у циљу промоције здравља
и превенције болести;
- наведе методе и средства која се могу користити у
здравственим и другим установама за различите групе
становништва;
- наведе принципе процеса здравствене неге и лечења у
кућним условима.

-

-

-

-

апликацију лекова (оралну, парентералну,
перкутану, ректалну и инхалациону);
прати и регистује реакцију и дејство лека;
припреми и примени анти-шок терапију;
припреми материјал и асистира код
дијагностичко-тераписких процедура и лечења
интернистичких болесника (пункције, скопије,
ЕКГ, инхалације);
припреми материјал и асистира код
дијагностичко-терапијских интервенција и
лечења инфективних болесника /пункција,
скопија, изолација, карантин /
припреми материјал и асистира код хирушких
интервенција и код лечења повреда костију,
зглобова и меких ткива;
прати, региструје промене и стање болесника у
пост оперативном току;
припреми материјал и асистира код
специфичних дијагностичко-терапијских
интервенција и лечења неуролошких
болесника;
припреми материјал и асистира код
специфичних дијагностичко-терапијских
интервенција и лечења психијатријских
болесника;

- учествује у организацији и реализацији
систематских прегледа и вакцинацији
одреёених група становништва;
- реализује процес здравствене неге и лечења у
кућним условима;
- планира и програмира здравствено-васпитни
рад у циљу промоције здравља и превенције
болести;
- примени методе здравствено-васпитног рада у
здравственим и другим установама за
различите групе становништва.
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (МСТ)
I РАЗРЕД
недељно
годишње
Т В ПН Т
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и књижевност
1.1. __________ језик и књижевност*
2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик
4. Физичко васпитање
5. Математика
6. Рачунарство и информатика
7. Историја
8. Музичка култура
9. Физика
10. Географија
11. Хемија
12. Биологија
13. Социологија са правима граёана
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1. Анатомија и физиологија
2. Прва помоћ
3. Латински језик
4. Здравствена нега
5. Патологија
6. Микробиологија са епидемиологијом
7. Хигијена и здравствено васпитање
8. Фармакологија
9. Здравствена психологија
10. Медицинска биохемија
11. Медицинска етика

II РАЗРЕД
недељно
годишње

В ПН Б Т

19 2
3
3
2
2
2
2
2
2

646 68
102
102
68
68
68
68
68
68

2
2
2
2

68
68
68
68

8 2
4

272 68
136

2
2 2

68
68 68

В ПН Т

30 13
3
3
2
2
2
2

III РАЗРЕД
недељно
годишње

В ПН Б Т В ПН Т

455
105
105
70
70
70
70

11
3
3
2
2
2
2

В ПН Б

330
90
90
60
60
60
60

IV РАЗРЕД
недељно
годишње
Т В ПН Т
9
3
3
2
2
2
2

В ПН Б

270
90
90
60
60
60
60

УКУПНО
годишње
Т

В ПН Б

1701 68
387
387
258
258
258
258
68
68

30

30

30
2

70

2

70
2

60 15 3

525 105

60 10 8

138
68
68
138
60

60
300 240

210 8 12

240 360

3

70 105
70
70
70
70
70
70
35

20

60 1 8

30 240

210 1 10

30 300

1799
387
387
258
258
258
258
68
68
30
138
68
68
138
60

120 1337 773

450 2560

136

136
60
60
68
390 1301
70
70
70
70
70
70
35

60
2
2
2
2
2
2
2
1

Σ

68
120 198 713
70
70
70
70
70
70
35

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Инфектологија
Гинекологија и акушерство
Интерна медицина
Хирургија
Неурологија
Педијатрија
Психијатрија
Предузетништво
1
1

34
34

28 4

Укупно А1+A2+Б

32

1
1

952 136

35
35

90 29 3

1178

3
1

1015 105

32

1180

32

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
Листа изборних предмета

I

РАЗРЕД
II
III

IV

Стручни предмети
1.
2.
3.
4.

Масажа
Култура тела
Дерматологија
Медицинска информатика

2
2
2
2

Општеобразовни предмети
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ликовна култура*
Изабрана поглавља математике
Биологија (одабране теме)*
Медицинска географија
Историја (одабране теме)*
Хемија*
Хемија биомолекула*
Физика

2
2
2
2
2
2
2

21

96
30

2
60 24 8

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине

Рб

2
2

60
60

2
1

60
30

2
2
2
2
2
2
2
2

3
1

60
720 240
1170

60
60
120
120
30
60
30
60

2

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Граёанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму образовног
2.
профила
Укупно А1+А2+Б

60
60
60
60
30

2
2
2
2
1

90
30

2
210 20 12
32

60
600 360
1080

60
60
120
120
30
60
30
60

60
255

255

129

129

120
120 3287 841

120
480 4608
4608

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

68

70

60

60

258

Додатни рад *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунски рад *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремни рад *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Час одељенског старешине

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

Екскурзија

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе
Други страни језик
Други предмети *
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)

2 часа недељно
2 часа недељно
1-2 часа недељно
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 утврёени наставним планом других
образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети.
Остваривање школског програма по недељама
I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Разредно-часовна настава

34

35

30

30

Менторски рад (настава у блоку, пракса)

3

2

7

4

Обавезне ваннаставне активности

2

2

2

2

Матурски испит
Укупно радних недеља

3
39

39

22

39

39

Подела одељења у групе
разред

годишњи фонд часова
предмет / модул

Рачунарство и информатика

вежбе

практична настава

68

15

Музичка култура
I

Здравствена нега

30
68

III

IV

15
8

Прва помоћ
II

настава у блоку

број ученика у групи до

60

10

Здравствена нега

105

60

8

Здравствена нега

240

210

8

Масажа

60

8

Култура тела

60

10

Здравствена нега

300

Медицинска информатика

60

15

Предузетништво

60

15

120

23

8

САДРЖАЈИ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА
А1 - ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

102
први
1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању;
3. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога;
4. Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
5. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике;
6. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности;
7. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова;
8. Унапреёивање књижевних знања и читалачких вештина;
9. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у
књижевности;
10. Унапреёивање знања о сопственој култури и културама других народа;
11. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине;
12. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;
13. Обезбеёивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
14. Развијање трајног интересовања за нова сазнања.

ТЕМА

ЦИЉ

Увод у проучавање
књижевног дела

 Увоёење ученика у
свет књижевног дела
и књижевност као
науку и уметност

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

 разликује врсте уметности и њихова
изражајна средства
 објасни појам и функцију књижевности као
уметности и однос књижевности и других
уметности
 наведе научне дисциплине које се баве
проучавањем књижевности
 познаје књижевне родове и врсте и разликује
њихове основне одлике
 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик и
идеју у књижевном делу
 износи своје утиске и запажања о књижевном
делу, тумачи његове битне чиниоце и
вреднује га

 Врсте уметности, подела
уметности
 Књижевност као уметност,
књижевност и друге уметности
 Историја књижевности, теорија
књижевности, књижевна критика
 Лирика као књижевни род:
народна лирска песма и
уметничка лирска песма по
избору
 Епика као књижевни род: епска
народна песма (предлог „Кнежева
вечера―), приповетка по избору и
роман (предлог Драгослав
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Приликом обраде драмског дела
могућност посете позоришној представи и
гледање снимка позоришне представе, а
након тога разговор о драмском тексту и
његовој позоришној реализацији. Такоёе


Књижевност старог
века

Средњовековна
књижевност

Народна
књижевност

 Упознавање ученика
са митологијом,
репрезента-тивним
делима старог века и
њиховим значајем за
развој европске
културе

 Упознавање са
споменицима
јужнословенске
културе, развојем
писма и језика,
делима
средњовековне
књижевности

 Указивање на народну
књижевност као израз
колективног
мишљења и осећања,
ризницу народних
обичаја, кодекс
етичких норми

 објасни значај митологије за античку
књижевност и развој европске културе
 наведе имена аутора, називе обраёених дела и
класификује их по културама којима
припадају, књижевним родовима и врстама
 тумачи и вреднује уметничке чиниоце у
обраёеним делима
 објасни универзалне поруке књижевности
старог века








Михаиловић „Кад су цветале
тикве―)
Драма као књижевни род: драма
по избору
Сумерско-вавилонска
књижевност: Еп о Гилгамешу
(анализа одломка)
Митови: о Танталу, Сизифу,
Нарцису; митови о Троји:
Парисов суд, Одисеј и Пенелопа,
Ахил, Едип…
Хеленска књижевност: Хомер:
Илијада (одломак)
Софокле: Антигона
Стари и Нови завет (текстови по
избору)

 наведе најзначајније споменике
јужнословенске културе, језик, писмо и век у
ком су настали
 именује ауторе и дела
 разуме поетику жанрова средњовековне
књижевности
 лоцира обраёене текстове у историјски
контекст
 објасни значај средњовековне књижевности
за српску културу
 анализира изабране текстове уз претходно
припремање путем истраживачких задатака

 Почеци словенске писмености:
Црноризац Храбар: „Слово о
писменима―
 Рад Ћирила и Методија
 Словенска писма и развој
књижевног језика
 Најстарији споменици
јужнословенске културе

 разликује лирске, епске и лирско-епске песме
 уочи одлике усмене уметности речи
(колективност, варијантност,
формулативност)
 процењује етичке вредности изнете у делима
народне књижевности
 тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, сиже,

 Врсте народне књижевности
 Лирска народна песма „Овчар и
девојка―, „Зао господар―
(предлог)
 Епска народна песма
„Бановић Страхиња―, Марко пије уз
Рамазан вино―, „Бој на Мишару―
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 Свети Сава: „Житије светог
Симеона― (одломак)
 Јефимија: „Похвала кнезу
Лазару―
 Деспот Стефан Лазаревић;
„Слово љубве―

је ову наставну тему могуће обраёивати
током целе школске године, па на пример
структуру и одлике драмског дела
обрадити на примеру „Ромеа и Јулије―, а
структуру и одлике лирске и епске
народне песме обрадити током
реализације теме Народна књижевност
 Народна књижевност се може обрадити
по мотивима (рад у групама)
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
Оквирни број часова по темама
 Увод у проучавање књижевног дела (14
часова)
 Књижевност старог века (11 часова)
 Средњовековна књижевност
(11 часова)
 Народна књижевност (13 часова)
 Хуманизам и ренесанса (10 часова)
 Општи појмови о језику (4 часа)
 Фонетика (9 часова)
 Правопис (10 часова)
 Култура изражавања (20 часова)

композицију и поруке у одабраним делима
 упореди уметничку интерпретацију
стварности и историјске чињенице

Хуманизам и
ренесанса

 Упознавање са
поетиком хуманизма и
ренесансе, њеним
најзначајним
представницима и
књижевним делима

 наведе најзначајније представнике и њихова
дела
 објасни значење појмова хуманизам и
ренесанса
 наводи и на обраёеним делима образлаже
одлике епохе
 упореди вредности средњег века са
вредностима хуманизма и ренесансе
 објасни значај уметности хуманизма и
ренесансе за развој европске културе и
цивилизације

Општи појмови о
језику

 Указивање на
проучавање језика као
система, упознавање
са његовом
функцијом,
друштвеном
условљеношћу и
историјским развојем

 објасни функцију језика и појам језичког
знака
 разуме природу модерног књижевног
(стандардног) језика
 наведе фазе развоја књижевног језика до 19.
века
 наведе дисциплине које се баве проучавањем
језичког система

Фонетика

 Сстицање знања из
области фонетике
(фонологије) и
морфофонологије
књижевног језика и
способности да се та
знања примене у
говору и писању.

 уме да се служи правописом
 разликује гласовне алтернације
 влада акценатским гласовним системом
књижевног (стандардног) језика и да га
примењује у говору

26

 Лирско-епске песме
(по избору)
 Народне проза
(бајка по избору)
 Кратке народне прозне врсте
(избор)
 Поетика хуманизма и ренесансе,
најзначајнији представници
 Франческо Петрарка:
„Канцонијер― (избор сонета)
 Ђовани Бокачо: „Декамерон―
(приповетка по избору) или
Данте Алигијери: „Пакао―
(одломак)
 Вилијам Шекспир: „Ромео и
Јулија―
 Сервантес: „Дон Кихот―
(одломак)
 Место језика у људском друштву,
битна својства језика, језик и
комуникација
 Књижевни језик, језичка норма и
стандардизација
 Језички систем и науке које се
њиме баве
 Књижевни језици код Срба до 19.
века
 Фонетика и фонологија
 Гласови књижевног језика и
њихов изговор
 Гласовне алтернације сугласника
(звучних и безвучних; с:ш, з:ж,
н:м; к,г,х:ч,ж,ш и к,г,х:ц,з,с;
алтернације ненепчаних са
предњонепчаним сугласницима),
гласовне алтернације
самогласника (промена о у е,
непостојано а, промена сонанта л
у вокал о), и губљење сугласника
са правописним решењима

Правопис

 Оспособљавање
ученика да пишу у
складу са
правописном нормом

 примени знања о гласовним алтернацијама у
складу са језичком нормом
 примени употребу великог и малог слова у
складу са језичком нормом
 подели речи на крају реда у складу са
језичком нормом

Култура
изражавања

 Оспособљавање
ученика да користе
различите облике
казивања и
функционалне
стилове

 опише стања, осећања, расположења, изрази
ставове, донесе закључке у усменом и
писаном изражавању
 разликује функционалне стилове
 препозна и примени одлике разговорног и
књижевноуметничког функционалног стила
 попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и
слично у складу са језичком нормом
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 Акценатски систем књижевног
језика, диференцијација у односу
на дијалекатско окружење
 Основна правила акцентуације
српског књижевног језика
 Главне норме писања великог и
малог слова (на почетку
реченице, наслови и натписи,
властита имена, имена народа,
географски појмови, небеска
тела, празници, установе и
организације, присвојни придеви
на –ов и –ин, куртоазна употреба
великог слова, вишечлана имена
земаља и остала вишечлана
имена, помоћне речи у именима,
називи серијских и апстрактних
појмова, звања, титуле…)
 Подела речи на крају реда
 Језичке вежбе
 Стилске вежбе
 Врсте функционалних стилова основне одлике
 Разговорни функционални стил
 Књижевноуметнички
функционални стил
 Попуњавање формулара, захтева,
уплатница и сл.
 Школски писмени задаци 4 х2+2
 Домаћи задаци

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
105
други

Годишњи фонд часова:
Разред:

ТЕМА

ЦИЉ

Барок, класицизам,
просветитељство

 Упознавање са
европским културним,
духовним и мисаоним
тенденцијама 17. и 18.
века и њиховим
утицајима на српску
књижевност

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

 наведе особености барока, класицизма
и просветитељства и њихове
представнике у књижевности
 објасне значај Венцловића и
Орфелина за развој језика и
књижевности код Срба
 препозна одлике просветитељства на
обраёеним делима
 објасни значај Доситејевог рада за
српску културу и књижевност
 направи паралелу у обради истих
мотива у европској и српској
књижевности
 наведе особине ликова у обраёеним
делима и заузме став према њиховим
поступцима

 Барок и класицизам; поетика, главни
представници у нашој и европској
књижевности
 Гаврил Стефановић Венцловић: „Песме, беседе,
легенде―
 Значај Венцловића и Орфелина за развој
књижевног језика код Срба
 Молијер: „Тврдица―
 Просветитељство у Европи и код нас
 Књижевно - просветитељски рад Доситеја
Обрадовића
 Доситеј Обрадовић: „Писмо Харалампију―
 Доситеј Обрадовић: „Живот и прикљученија―
(одломци)
 Јован Стерија Поповић: „Тврдица―
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА


На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује
у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 Могућност гледања
екранизације неких од дела
реалистичке књижевности
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања

 Упознавање са поетиком
романтизма,
представницима и
делима европске и
српске књижевности

 наведе представнике романтизма и
њихова дела
 уочава и образлаже одлике
романтизма
 изнесе свој суд о књижевним делима
користећи стечена знања и сопствена
запажања
 препозна и усвоји вредности
националне културе и разуме/поштује
културне вредности других народа
 тумачи уметнички свет и стваралачке
поступке у структури обраёених дела

 Романтизам у Европи и код нас (појам,
особености, значај, представници)
 А. С. Пушкин: „Цигани― (одломак)
 А. С. Пушкин: „Евгеније Оњегин― (анализа
Татјаниног писма Оњегину и Оњегиновог
одговора и анализа Оњегиновог писма Татјани
и Татјаниног одговора)
 Х. Хајне: „Лорелај―
 Ш. Петефи: „Слобода света―
 Вук Караџић - рад на реформи језика и
правописа, рад на сакупљању народних
умотворина, лексикографски рад, Вук као
књижевни критичар и полемичар, Вук као
писац, историчар и биограф
 Значај 1847. године
 Петар Петровић Његош: „Горски вијенац―
 Бранко Радичевић: „Кад млидија` умрети―
 Ђура Јакшић: „На Липару―, „Отаџбина―
 Јован Јовановић Змај: „Ђулићи― и „Ђулићи
увеоци― (избор), Змајева сатирична поезија
(избор)
 Лаза Костић: „Меёу јавом и мед сном―, „Santa
Maria della Salute―

Реализам

 Упознавање са поетиком
реализма,
представницима и
делима европске и
српске књижевности

 наведе представнике правца и њихова
дела
 дефинише одлике реализма и објасни
их на обраёеним књижевним делима
 тумачи уметнички свет и стваралачке
поступке у структури обраёених дела
 процењује друштвене појаве и
проблеме које покреће књижевно дело
 развије критички став и мишљење при
процени поступака и понашања јунака
у обраёеним делима

 Реализам у Европи и код нас (појам,
особености, значај, представници)
 Балзак: „Чича Горио― или Толстој „Ана
Карењина―
 Гогољ: „Ревизор―
 Милован Глишић: „Глава шећера―
 Лаза Лазаревић: „Ветар―
 Радоје Домановић: „Данга― или „Воёа―
 Симо Матавуљ: „Поварета―
 Бранислав Нушић: „Госпоёа министарка―
 Војислав Илић: (избор поезије)

Морфологија

 Систематизо-вање знања
о врстама речи и
њиховим облицима

 одреди врсту речи и граматичке
категорије
 употреби у усменом и писаном
изражавању облике речи у складу са

 Морфологија у ужем смислу
 Променљиве и непроменљиве врсте речи
 Именице, придеви, заменице (њихове
граматичке категорије), бројеви (укључујући

Романтизам
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Оквирни број часова по темама
 Барок , класицизам,
просветитељство (14 часова)
 Романтизам (25 часова)
 Реализам (28 часова)
 Морфологија (10 часова)
 Правопис (5 часова)
 Култура изражавања (23 часа)

језичком нормом

бројне именице и бројне придеве)
 Глаголи. Граматичке категорије глагола
 Прилози, предлози, везници, речце, узвици

Правопис

 Оспособљавање ученика
да пишу у складу са
правописном нормом

 примени правила одвојеног и
састављеног писања речи у складу са
језичком нормом

 Спојено и одвојено писање речи
(писање бројева и изведеница од њих, писање
заменица и заменичких прилога, спојеви предлога
и других речци, глаголи и речце, писање негације)

Култура изражавања

 Оспособљавање ученика
да теоријска знања из
граматике и правописа
примењује у усменом и
писаном изражавању у
складу са језичком
нормом, користе
различите облике
казивања и
функционалне стилове

 изражава размишљања и критички
став према проблемима и појавама у
књижевним текстовима и
свакодневном животу
 препозна одлике стручно-научног
стила
 примени одлике новинарског стила
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Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Школски писмени задаци 4х2+2
Упознавање са одликама новинарског стила
Писање вести, извештаја, интервјуа и других
облика новинарског изражавања
 Упознавање са одликама стручно-научног
стила
 Милутин Миланковић: „Кроз васиону и векове―

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
90
трећи

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку теме ученик ће бити у
ПО ТЕМАМА
стању да:

Модерна

 Упознавање са
основним одликама
правца,
представницима и
њиховим делима

Књижевност
измеёу два рата

 Упознавање ученика
са одликама меёуратне
књижевности,
представницима и
делима

 наведе одлике правца, представнике и
њихова дела
 уочи и тумачи модерне елементе у
изразу и форми књижевног дела
 анализира одабрана дела, износи
запажања и ставове

 наведе одлике праваца, представнике и
њихова дела
 наведе манифесте, књижевне покрете и
струје у књижевности измеёу два
светска рата
 успостави узајамни однос књижевних
дела и времена у коме су настала
 анализира одабрана дела, износи
запажања и ставове

 Модерна у европској и српској
књижевности. Одлике симболизма и
импресионизма
 Шарл Бодлер: „Албатрос―
 А. П. Чехов: „Ујка Вања―
 Богдан Поповић: „Предговор
Антологији новије српске лирике―
 Алекса Шантић: „Претпразничко вече―,
„Вече на шкољу―
 Јован Дучић: „Благо цара Радована―
(избор), „Јабланови―
 Милан Ракић: „Долап―, „Искрена песма―
 В. П. Дис: „Тамница―, „Можда спава―
 Сима Пандуровић: „Светковина―
 Бора Станковић: „Нечиста крв―,
„Коштана― или „Божји људи―
(приповетка по избору)
 Јован Скерлић: „О Коштани― или „Божји
људи―
 Петар Кочић: „Мрачајски прото― или
приповетка по избору
 Европска књижевност измеёу два рата
Одлике експресионизма, футуризма,
надреализма
 В. Мајаковски: „Облак у панталонама―
 Ф. Кафка: „Преображај― или Х. Хесе:
роман по избору или Е. Хемингвеј:
„Старац и море―
 Р. Тагора: „Градинар― (избор)
 Српска меёуратна књижевност
 М. Бојић: „Плава гробница―
 Д. Васиљев: „Човек пева после рата―
 М. Црњански: „Суматра―
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања

Оквирни број часова по темама
 Модерна (25)
 Меёуратна књижевност (31)
 Лексикологија (8)
 Правопис 3 (5)
 Култура изражавања (21)







Творба речи

 Систематизовање
знања о основним
правилима граёења
речи

 препозна просте, изведене и сложене
речи
 примени основне принципе творбе речи








М. Црњански: „Сеобе I―
И. Андрић: „Ex Ponto―
И. Андрић: „Мост на Жепи―
И. Андрић: „На Дрини ћуприја―
М. Настасијевић: „Туга у камену― или Т.
Ујевић: „Свакидашња јадиковка―
Р. Петровић: „Људи говоре― (избор)
И. Секулић: „Госпа Нола―
Просте, изведене и сложене речи
Основни појмови о извоёењу речи
Важнији модели за извоёење именица,
придева и глагола
Основни појмови о творби сложеница и
полусложеница

Лексикологија

 Упознавање ученика
са основама
лексикологије

 препозна и одрeди вредност лексеме
 уме да се служи речницима
 наведе примере синонима, антонима,
хомонима, жаргона…

 Основни појмови из лексикологије
(лексема, њено значење)
 Полисемија и хомонимија
 Синонимија и антонимија
 Састав лексике српског књижевног
(стандардног) језика
 Дијалектизми,архаизми и
историзми,неологизми, жаргонизми,
вулгаризми
 Фразеологизми
 Термини
 Речници и служење њима

Правопис

 Оспособљавање
ученика за
примењивање знања
из језика и правописа
у складу са језичком
нормом
 Оспособљавање
ученика да теоријска
знања из граматике и
правописа примењују
у усменом и писаном
изражавању

 примени правописна правила у писању
сложеница, полусложеница и синтагми
 скраћује речи у складу са прописаним
правилима



Култура
изражавања

 износи став, користи аргументе и
процењује опште и сопствене вредности
у усменом и писаном изражавању
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Основна
правила
спојеног,
полусложеничког и одвојеног писања
Скраћенице

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Говорне вежбе
Школски писмени задаци 4x2+2

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
90
четврти

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

Савремена поезија

 Упознавање са
одликама савремене
поезије, њеним
представници-ма и
делима

Савремена проза

 Упознавање са
књижевнотеоријским
појмовима,
специфичностима
савремене прозе,
њеним представницима и делима

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 наведе обележја савремене поезије
 тумачи песничка дела износећи
доживљаје, запажања и образложења о
њима
 изведе закључак о карактеристикама
песничког језика, мотивима и форми у
обраёеним песмама

 Одлике савремене поезије
 Избор из светске лирике 20. века
(Превер, Ахматова, Цветајева,
Бродски)
 Васко Попа: „Каленић―, „Манасија―,
„Кора― (избор из циклуса Списак)
 Миодраг Павловић: „Научите
пјесан―, „Реквијем― (или две песме
по избору)
 Десанка Максимовић: „Тражим
помиловање― (избор)
 Бранко Миљковић: „Поезију ће сви
писати―
 Стеван Раичковић: „Камена
успаванка― (избор)



 именује различите прозне врсте и
приповедне поступке
 тумачи дело у складу са његовим
жанровским особеностима
 интегрише лично искуство током
читања и тумачења дела
 вреднује дело износећи аргументе

 Структурни чиниоци прозног
књижевноуметничког дела и
типологија романа
 Есеј. Исидора Секулић: „О култури―,
 Иво Андрић: „Разговор с Гојом― или
„О причи и причању―
 Приповетка. Бранко Ћопић: „Башта
сљезове боје― (избор)
 Данило Киш: „Енциклопедија
мртвих―
 Борхес: „Чекање―
 Роман. Албер Ками: „Странац―
 Иво Андрић: „Проклета авлија―
 Владан Десница: „Прољећа Ивана
Галеба― (одломак по избору као
пример за роман-есеј)
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На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Могућност обраде савремене драме кроз
повезивање са другим медијима -драмски
текст као позоришна представа, радио
драма или ТВ драма
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
Оквирни број часова по темама
Савремена поезија (13 часова)
Савремена проза (28 часова)
Савремена драма (8 часова)
Класици светске књижевности (8 часова)
Синтакса (7 часова)
Правопис (6 часова)









Култура изражавања (20 часова)

Савремена драма

 Упознавање са
основним одликама
савремене драме,
представници-ма и
делима

 увиди разлику измеёу традиционалне и
савремене драме
 упореди драмски књижевни текст са
другим облицима његове
интерпретације
 формулише личне утиске и запажања о
драмском делу

Класици светске
књижевности

 Упознавање са писцима
и делима светске
књижевне баштине

 препозна свевременост обраёених тема
 тумачи дела износећи своја запажања и
утиске и образложења о њима

Синтакса

 Систематизовање
знања из синтаксе

 одреди синтаксичке јединице и њихову
функцију
 одреди типове независних и зависних
реченица, типове синтагми и типове
напоредних конструкција
 разуме појам конгруенције
 познаје систем глаголских облика

Правопис

 Оспособљавање
ученика за
примењивање знања из

 примени правописне знаке у складу са
језичком нормом
 употреби знаке интерпункције у складу
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 Меша Селимовић: „Дервиш и смрт―
 Добрица Ћосић: „Корени―
 Добрица Ћосић: „Време смрти―
(избор одломака)
 Књижевна критика. Петар Џаџић: „О
Проклетој авлији―
 Одлике савремене драме
 С. Бекет: „Чекајући Годоа―
 Душан Ковачевић: „Балкански
шпијун―
 Драмска књижевност и други медији
- Б. Пекић: „Чај у пет― или А.
Поповић: „Развојни пут Боре
шнајдера― или Љ. Симовић:
„Путујуће позориште Шопаловић―
 В: Шекспир: „Хамлет―
 Е. А. По: „Гавран―
 Ф. М: Достојевски: „Злочин и казна―
 Синтаксичке јединице
(комуникативна реченица,
предикатска реченица, синтагма,
реч)
 Основне реченичне и синтагматске
конструкције
 Падежни систем и његова употреба.
Предлошко-падежне конструкције
 Конгруенција. Синтакса глаголских
облика.
 Систем зависних реченица,
 Систем независних реченица
(обавештајне, упитне, узвичне,
заповедне и жељне)
 Напоредне конструкције. Појам
напоредног односа. Главни типови
напоредних конструкција (саставне,
раставне, супротне, искључне,
закључне и градационе)
 Правописни знаци
 Општа правила интерпункције у
реченици

Култура
изражавања

језика и правописа у
складу са језичком
нормом
 Усавршавање културе
изражавања и неговање
интересовања за
праћење културних
садржаја и критички
однос према њима, као
и оспособљавање за
операционализацију
функционалних
стилова

са језичком нормом
 напише есеј поштујући структуру ове
књижевне врсте
 састави биографију, молбу, жалбу,
приговор…
 процењује вредност понуёених
културних садржаја
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Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Писање есеја
Говорне вежбе
Школски писмени задаци 4х2+2
Административни функционални
стил (писање молбе, жалбе,
биографије)

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

68
први

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ТЕМА

Фонетика

Морфологија

Творба речи

Овладавање српским као нематерњим језиком у оквиру програмом предвиёених садржаја;
Усвајање граматичких садржаја и лексике;
Усвајање правилног изговора и писања;
Оспособљавање за комуникацију у свакодневним животним ситуацијама;
Оспособљавање ученика за самостално усмено и писмено изражавање;
Разликовање функционалних стилова српског језика и овладавање њиховим особинама;
Упознавање ученика са значајним карактеристикама културе народа који говоре српским језиком;
Упознавање ученика са репрезентативним делима српске књижевности;
Упознавање ученика са одликама различитих типова текстова: књижевноуметничким и осталим (научнопопуларним, информативним и сл.);
Продубљивање знања о књижевним родовима и врстама;
Оспособљавање ученика за тумачење језичко-стилских одлика текстова на српском језику;
Развијање интересовања ученика за даље учење српског језика;
Овладавање терминологијом у оквиру подручја рада.

ЦИЉ
Оспособљавање
ученика за
правилан изговор
гласова српског
језика и правилно
акцентовање
речи.
Упознавање
ученика са
правилном
употребом врста и
облика речи.

Упознавање и
оспособљавање
ученика за
примену правила
творбе речи.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:


правилно артикулише гласове
српског језика,
 разликује акцентоване и
неакцентоване речи,
 примењује основна правила
акцентовања речи.
 разликује врсте речи,
 правилно употребљава род и број
имeнских речи,
 правилно употребљава лице, род и
број глагола,
 разликује глаголе по виду и роду,
 разликује основне лексиколошке
категорије.
 правилно гради различите типове
твореница.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА



На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.










Вокалски и консонантски систем
стандардног српског језика.
Основе акценатског система српског језика.
Алтернације гласова.

Врсте речи и њихове граматичке категорије.
Речи са деклинацијом, речи са
конјугацијом.
Глаголски облици – лични и нелични.
Основне лексиколошке категорије.

Изведене и сложене речи (улога префикса,
суфикса и спојних вокала у граёењу речи).
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Облици наставе
Предмет се реализује у оквиру следећих облика
наставе:
 теоријска настава са вежбама
Место реализације наставе
учионица



Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити путем:
1. праћења остварености исхода,
2. тестова знања.
Оквирни број часова по темама:
– фонетика – 9,
– морфологија – 9,
– творба речи – 8,

Синтакса

Оспособљавање
ученика за
правилно граёење
синтагми и
реченица.

 прошири просту реченицу
зависним члановима,
 препознаје врсту комуникативне
реченице, као и њену функцију.

 Основни реченични чланови (одредбени и
допунски),
изражавање
лексемама
и
синтагмама.
 Врсте реченице по комуникативној
функцији.



Правопис

Оспособљавање
ученика за
примену
правописних
правила српског
језика.
Оспособљавање
ученика за усмено
и писмено
изражавање.

 комуницира на српском језику у
складу са темом или ситуацијом,
 даје комплексније одговоре на
постављена питања и поставља
питања.

 Карактеристике
фонетског
правописа
(посебно
с
обзиром
на
гласовне
алтернације).
 Велико и мало слово.
 Састављено и растављено писање речи.
 Правописни знаци и знаци интерпункције.
 Тематика:
- Школа;
- Занимања;
- Из живота младих;
- Свакодневни живот.
 Комуникативне
функције:
исказивање
осећања и ставова.
 Богаћење ученичког речника новом општом
и стручном лексиком.
 Писмени задатак (један годишње).
 Домаћи задаци.

Упознавање са
различитим
књижевним
родовима и
врстама и
значајним делима
српске
књижевности.

 разликује књижевне родове и врсте
и користи познавање жанровских
посредности при интерпретацији
књижевног дела у настави,
 чита, препричава и тумачи
књижевноуметничке и остале
типове текстова,
 анализира идејне аспекте текстова
обухваћених школским програмом.

Култура
изражавања

Књижевност

примењује правописна правила
српског језика.

 Вук Стефановић Караџић – сакупљач
народних умотворина;
 Избор из лирске народне поезије („Српска
дјевојка―, „Девојка и сунце―, „Мајка Јова у
ружи родила―);
 Епска народна песма – „Косовка девојка―;
 Легенде и предања о светом Сави;
 Народна бајка (по избору) –„Меёедовић―,
„Биберче―...;
 Бранислав Нушић: „Госпоёа министарка―;
 Лаза Лазаревић: „Први пут с оцем на
јутрење―;
 Јован Јовановић Змај: „Ђулићи― и „Ђулићи
увеоци― (избор);
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– синтакса – 9,
– правопис – 9,
– култура изражавања – 12,
– књижевност – 12.
Препоруке за реализацију садржаја програма
Наставни програм српског као нематерњег језика за
средњу школу представља продужетак програма
основне школе и обезбеёује континуитет наставе овог
предмета. Стога, неопходно је да се наставник упозна
са садржајем програма предмета српски као нематерњи
језик за основну школу.
Ниво знања ученика из основне школе, у
погледу овладаности српским језиком, веома је
различит. Зато настава српског као нематерњег језика
не може бити једнообразна и у њој се морају уважавати
различите могућности и потребе ученика различитих
средина и различитих матерњих језика.
Oрганизација ове наставе треба да се базира на
принципима комуникативног приступа у усвајању и
учењу језика.
Садржаји програма из граматике повезани су
са садржајима граматике у основној школи, којима се
сада приступа когнитивно. Тиме се знања употпуњују и
подижу на виши њиво, коригују се евентуалне грешке
настале услед интерференције матерњег језика и
недовољно савладаних садржаја из претходних разреда.
Наставу граматике треба организовати као
средство учења употребе језика, без нефункционалног
учења граматичких правила и парадигми. Граматичке
елементе треба презентовати и увежбавати у контексту,
у реалним говорним ситуацијама, као и на књижевним
и другим текстовима.
Настава српског као нематерњег језика мора
бити хуманистички оријентисана и богата како
језичким тако и садржајима из културе. Поред језичких,
морају бити заступљени књижевни, уметнички, стручни
и други потребни типови текстова.
У оквиру часова књижевности обраёују се
одабрани одломци из српске књижевности у складу са
нивоом знања и интересовањима ученика. Поред
предложених књижевних текстова у настави треба
користити и другe пригодне текстове (научне,
стручне...) преко којих ће ученици упознати различите








Десанка Максимовић: „Сребрне плесачице―;
Ђура Јакшић: „Вече―;
Данило Киш: избор из приповедака;
Иво Андрић: „Мост на Жепи―- одломак;
Радоје Домановић: „Воёа―;
Избор текстова из енциклопедија и часописа
за децу и младе (из различитих
функционалних стилова);
 Избор песама: староградске и савремене
музике.
(Обавезно треба обрадити седам дела.)
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формe изражавања у књижевном делу, различите
функционалне стилове и врсте текстова.
Изузетну пажњу треба посветити мотивацији
ученика за рад организовањем различитих метода и
облика рада и разноврсним лексичким, граматичким и
комуникативним вежбама. Ученике треба подстицати и
на уочавање сличности и разлика српског и матерњег
језика, али и ширих, културолошких карактеристика.
Посебне напомене за остваривање појединих
садржаја у оквиру тема.

У оквиру фонетике обратити пажњу на разлику у
акценту речи измеёу матерњег и српског језика.

У садржајима морфологије тежиште треба ставити
на род и број именских речи (слагање именица са
придевима и придевским заменицама).

Код глаголског вида увежбавати коришћење
заменице и речце се (код најчешће коришћених
глагола).

Код творбе речи префиксацију и суфиксацију
повезати са глаголским видом.
 У остваривању садржаја програма који се односе
на падеже детаљније обрадити месна значења
генитива, акузатива и локатива. Увежбавање
падежа повезивати са проширивањем реченице
синтагмама.
 Обратити пажњу на структуру реченице и њихову
комуникативну функцију.
 Код глаголских облика увежбавати
презент, перфекат и футур I.
 У области правописа обавезно треба увежбавати
писање речце не.
 У тематици књижевност, меёу седам књижевних
дела обавезних за обраду, укључити дела из
народне књижевности.
 Приликом интерпретације књижевноуметничких
текстова, указивати на особености књиж. родова и
врста као и на језичко-стилске одлике књ. дела.
 На примерима текстова српске књ.обнављати и
систематизовати
садржаје
из
историје
књижевности, теорије књижевности и књижевне
критике, које ученик познаје из програма
прописаног за савладавање његовог матерњег
језика.

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

ТЕМА

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
70
други

ЦИЉ

Фонетика

Оспособљавање
ученика за правилно
акцентовање речи и
реченица.
Оспособљавање
ученика за примену
гласовних промена.
Упознавање ученика
са правилном
употребом и
оспособљавање за
правилну употребу
облика речи.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

 примењује основна правила акцентовања
речи и реченица,
 правилно употребљава облике речи са
гласовним променама.






Квалитет и квантитет акцента.
Једначење сугласника по звучности.
Једначење сугласника по месту творбе.
Палатализација и сибиларизација.





Именице:
- природни мушки род,
- именице типа singularia tantum и pluralia
tantum.
Падежи (облици и основна значења – са
предлозима и без предлога).
Прилози за место, време и начин.
Бројеви.
Обнављање: презент, перфекат, футур I.
Глаголи:
- императив,
- потенцијал,
- глаголски вид: свршени и несвршени
глаголи,
- глаголски род: узајамно-повратни
глаголи.
Придевске заменице.








Морфологија и
морфосинтакса

правилно употребљава именице
природног мушког рода,
препознаје именице типа singularia tantum
и pluralia tantum,
правилно употребљава облике именских
речи,
употребљава прилоге за време,
разликује типове глагола по виду и роду,
разликујe глаголске начине,
препознаје и употребљава врсте
придевских заменица.








Творба речи

Оспособљавање
ученика за примену
правила творбе речи.

Синтакса

Оспособљавање
ученика за правилно
граёење синтагми и
реченица.



правилно гради речи префиксацијом.

 прошири просту реченицу зависним
члановима,
 саставља временске и узрочне реченице.
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 Префиксација у врстама речи.
 Неправи објекат.
 Прилошке одредбе за место, време,
узрок.
 Партитивни генитив.
 Врсте зависних реченица: адвербијалне.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује у оквиру следећих
облика наставе:
 теоријска настава са вежбама
Место реализације наставе
учионица



Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити путем:
1. праћења остварености исхода,
2. тестова знања.
Оквирни број часова по темама:
–
–

фонетика – 8,
морфологија и морфосинтакса
– 13,
– творба речи – 6,
– синтакса – 10,
– правопис – 5,
– култура изражавања – 14,
– књижевност – 14.
Препоруке за реализацију садржаја
програма
Наставни програм српског као
нематерњег језика за средњу школу

Правопис

Оспособљавање
ученика за примену
правописних правила
српског језика.

Оспособљавање
ученика за усмено и
писмено изражавање.

 примењује правописна правила српског
језика.

 комуницира на српском језику у складу са
темом или ситуацијом,
 даје одговоре на постављена питања и
поставља питања.

Култура изражавања

 Употреба запете.
 Писање бројева.
 Писање датума.







Упознавање са
значајним делима
српске књижевности.

Књижевност

 чита, препричава и тумачи
књижевноуметничке и остале типове
текстова,
 користи познавање жанровских посебности
при интерпретацији књижевног дела у
настави,
 анализира идејне аспекте текстова
обухваћених школским програмом.
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Тематика:
- пријатељи и родбина;
- становање (просторије, намештај,
кућни апарати);
- основне животне намирнице;
- јавно објекти, службе и установе
(продавница, амбуланта, пошта,
ресторан);
- биљни и животињски свет;
- прославе и свечаности;
- мерне јединице, временске одреднице.
Комуникативне функције:
- ословљавање и обраћање,
- исказивање молбе,
- тражење и давање упутстава,
- позивање и прихватање/одбијање
позива.
Проширивање језичке и лексичке граёе
новим речима и фразеолошким изразима.
Писмени задатак (један годишње).
Домаћи задаци.
ОБАВЕЗНИ:
 „Смрт Омера и Мериме―;
 „У цара Тројана козје уши―;
 Бранко Радичевић: „Ђачки
растанак― (одломци);
 Милован Глишић: „Глава шећера―;
 Десанка Максимовић: „Тражим
помиловање― (За калуђера или За
лажи изговорене из милосрђа);
 Бранислав Нушић:
„Аутобиографија― (поглавље
Српски језик – два одломка);
 Бранко Ћопић: „Башта сљезове
боје― (приповетка по избору);

представља
продужетак
програма
основне
школе
и
обезбеёује
континуитет наставе овог предмета.
Стога, неопходно је да се наставник
упозна са садржајем програма предмета
српски као нематерњи језик за основну
школу и за први разред средње школе.
Ниво знања ученика из основне
школе, у погледу овладаности српским
језиком, веома је различит. Зато настава
српског као нематерњег језика не може
бити једнообразна и у њој се морају
уважавати различите могућности и
потребе ученика различитих средина и
различитих матерњих језика. При том
се у наставу наглашено укључује
принцип
индивидуализације
и
спровоёење диференцираног рада на
различитим нивоима ученичког знања.
С обзиром на то да је основни
циљ
наставе
овога
предмета
продуктивно
овладавање
српским
језиком и оспособљавање ученика за
комуникацију
у
свакодневним
ситуацијама, организација ове наставе
треба да се базира на принципима
комуникативног приступа у усвајању и
учењу језика.
Наставу
граматике
треба
организовати као средство учења
употребе језика, без нефункционалног
учења
граматичких
правила
и
парадигми. Граматичке елементе треба
презентовати и увежбавати у контексту,
у реалним говорним ситуацијама, као и
на књижевним и другим текстовима.
Настава
српског
као
нематерњег
језика
мора
бити
хуманистички оријентисана и богата
како језичким тако и садржајима из
културе.
Поред
предложених



Иво Андрић: „На Дрини ћуприја― (о
Фати Авдагиној).

ИЗБОРНИ:
 Јован Јовановић Змај: „Песмо моја,
закити се цветом― (XLVII Ђулић);
 Текст о Милени Павловић Барили;
 Антологија савремених српских
писаца (избор);
 Пеёа Милосављевић: „Потера за
пејзажима―;
 Веселин Чајкановић: „Главније
биље у веровању код нас Срба―.
 Текстови из других функционалних
стилова: публицистички (избор);
 Избор текстова из енциклопедија и
часописа за децу и младе (из
различитих функционалних
стилова); (Треба одабрати 2 дела)
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књижевних текстова у настави треба
користити и другe пригодне текстове
(научне, стручне...) преко којих ће
ученици упознати различите формe
изражавања
у књижевном
делу,
различите функционалне стилове и
врсте текстова.
Изузетну
пажњу
треба
посветити мотивацији ученика за рад
организовањем различитих метода и
облика рада и разноврсним лексичким,
граматичким
и
комуникативним
вежбама. Ученике треба подстицати и
на уочавање сличности и разлика
српског и матерњег језика, али и
ширих, културолошких карактеристика.
Приликом
интерпретације
књижевноуметничких
текстова,
указивати на особености књижевних
родова и врста као и на језичко-стилске
одлике књижевних дела.
На примерима текстова српске
књижевности
обнављати
и
систематизовати садржаје из историје
књижевности, теорије књижевности и
књижевне критике, које ученик познаје
из програма прописаног за савладавање
његовог матерњег језика.

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

ТЕМА

Фонетика

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
60
трећи

ЦИЉ
Оспособљавање
ученика за
препознавање
акценатских целина.
Оспособљавање
ученика за примену
гласовних промена.
Oспособљавање за
правилну употребу
облика речи.

Морфологија и
морфосинтакса

Творба речи

Синтакса

Правопис

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

 уочава разлику измеёу акцентоване и
неакцентоване речи и групе речи,
 правилно употребљава облике речи са
гласовним променама.

 Проклитике, енклитике.
 Непостојано а.
 Губљење сугласника.

 правилно употребљава именице женског рода
на консонант,
 правилно употребљава облике именских речи,
 правилно компарира придеве,
 разликује праве повратне и неправе повратне
глаголе,
 препознаје аорист, футур II.

 Именице:
- именице женског рода на консонант,
- проширивање падежних функција и
значења.
 Глаголи:
- аорист, футур II;
- глаголски вид (учестали глаголи);
- глаголски род: неправи повратни
глаголи.
 Придеви: компарација.

Оспособљавање
ученика за примену
правила творбе
речи.

 правилно гради деминутиве и аугментативе.

 Деминутиви и аугментативи.

Оспособљавање
ученика за правилно
граёење синтагми и
реченица.

 прошири просту реченицу зависним
члановима,
 препознаје реченице са логичким субјектом,
 саставља условне и намерне реченице,
 правилно употребљава безличне реченице.






Оспособљавање
ученика за примену

 примењује правописна правила српског језика.

 Састављено и растављено писање речи.
 Управни и неуправни говор.

Безличне реченице.
Логички субјекти.
Неконгруентни атрибути.
Проширивање прилошко одредбених
значења.
 Односне и изричне реченице.
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује у оквиру следећих
облика наставе:
 теоријска настава са вежбама
Место реализације наставе
учионица



Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
путем:
1. праћења остварености исхода,
2. тестова знања.
Оквирни број часова по темама:
–
–

фонетика – 8,
морфологија и морфосинтакса –
12,
– творба речи – 6,
– синтакса – 8,
– правопис – 4,
– култура изражавања – 11,
– књижевност – 11.
Препоруке за реализацију садржаја
програма
Наставник треба да се упозна са
садржајем програма предмета српски као
нематерњи језик за први и други разред

правописних
правила српског
језика.
Оспособљавање
ученика за усмено и
писмено
изражавање.

 комуницира на српском језику у складу са
темом или ситуацијом,
 даје комплексне одговоре на постављена
питања и поставља питања.

Упознавање са
значајним делима
српске књижевности
и њиховим
најзначајнијим
одликама и
особеностима.

 чита, препричава и тумачи књижевно
уметничке и остале типове текстова,
 анализира идејне аспекте текста,
 уочава
основне
интеграционе
чиниоце
интерпретације књижевноуметничког текста
(тему, мотиве, песничке слике, типове јунака,
структуру, композицију, облике казивања,
језичко-стилске карактеристике...).

Култура
изражавања

Књижевност

 Тематика:
- меёуљудски односи;
- култура становања;
- здравље;
- спорт;
- саобраћај;
- привреда у окружењу;
- клима, атмосферске појаве;
- обичаји, празници.
 Комуникативне функције:
- исказивање расположења,
допадања/недопадања;
- предлагање и прихватање/неприхватање
предлога;
- честитање.
 Проширивање језичке и лексичке граёе
новим речима и фразеолошким изразима.
 Писмени задатак (један годишње).
 Домаћи задаци.

ОБАВЕЗНИ:
„Бановић Страхиња―;
„Немушти језик―;
Милан Ракић: „Искрена песма―;
Милош Црњански: „Прича― или „Живот―;
Момо Капор: „Белешке једне Ане―
(одломци из 1, 9. и 12. главе);
 Лаза Лазаревић: „Ветар― (одломак);
 Александар
Поповић:
„Путујуће
позориште Шопаловић― (VII слика Видова
трава или Шишање Софије – док Дробац
не изаёе са сцене).






ИЗБОРНИ:
 Иво Андрић: „Еx ponto― (одломак);
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средње школе. Осим овладавања садржајима
предвиёеним за овај разред у настави је
неопходно
обезбедити
обнављање
и
утврёивање градива из претходних разреда
како би се спречило његово заборављање и
учврстиле стечене навике, а ново градиво
усвајало као природни наставак претходног
и као део једног целовитог система.
Настава српског као нематерњег
језика не може бити једнообразна и у њој се
морају уважавати различите могућности и
потребе ученика различитих средина и
различитих матерњих језика. При том се у
наставу наглашено укључује принцип
индивидуализације
и
спровоёење
диференцираног рада на различитим
нивоима ученичког знања.
С обзиром на то да је основни циљ
наставе овога предмета продуктивно
овладавање
српским
језиком
и
оспособљавање ученика за комуникацију у
свакодневним ситуацијама, организација ове
наставе треба да се базира на принципима
комуникативног приступа у усвајању и
учењу језика.
Наставу
граматике
треба
организовати као средство учења употребе
језика,
без
нефункционалног
учења
граматичких
правила
и
парадигми.
Граматичке елементе треба презентовати и
увежбавати у контексту, у реалним
говорним ситуацијама, као и на књижевним
и другим текстовима.
Настава српског као нематерњег
језика
мора
бити
хуманистички
оријентисана и богата како језичким тако и
садржајима из културе. Поред предложених
књижевних текстова у настави треба
користити и другe пригодне текстове
(научне, стручне...) преко којих ће ученици
упознати различите формe изражавања у

 Милован Витезовић: „Шешир професора
Косте Вујића― (одломак у коме се Коста
Вујић суди са каменоресцем);
 Бора Станковић: приповетка „У ноћи―
(одломак);
 Текст о Сави Шумановићу;
 Избор текстова песама које се певају;
 Текст из функционалне стилистике:
административно правни стил;
 Избор текстова из енциклопедија и
часописа за децу и младе (из различитих
функционалних стилова).
(Треба обрадити два дела.)
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књижевном делу, различите функционалне
стилове и врсте текстова.
Изузетну пажњу треба посветити
мотивацији ученика за рад организовањем
различитих метода и облика рада и
разноврсним лексичким, граматичким и
комуникативним вежбама. Ученике треба
подстицати и на уочавање сличности и
разлика српског и матерњег језика, али и
ширих, културолошких карактеристика.
Приликом
интерпретације
књижевноуметничких текстова, указивати
на особености књижевних родова и врста
као и на језичко-стилске одлике књижевних
дела.
На примерима текстова српске
књижевности обнављати и систематизовати
садржаје из историје књижевности, теорије
књижевности и књижевне критике, које
ученик познаје из програма прописаног за
савладавање његовог матерњег језика.

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
60
четврти

ТЕМА

ЦИЉ

Фонетика

Оспособљавање
ученика за
правилно
акцентовање
речи и реченица.
Оспособљавање
ученика за
објашњавање и
примену
гласовних
промена.

Морфологија

Творба речи

Синтакса

Упознавање
ученика са
правилном
употребом и
оспособљавање
за правилну
употребу облика
речи.

Оспособљавање
ученика за
примену правила
творбе речи.
Оспособљавање
ученика за
правилно
граёење

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 примењује основна правила акцентовања речи
и реченица,
 препознаје акценатске целине и разликује
акцентоване и неакцентоване речи,
 правилно употребљава облике речи са
гласовним променама.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 Увежбавање садржаја програма из
претходних разреда

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује у оквиру
следећих облика наставе:
 теоријска настава са вежбама
Место реализације наставе
учионица



 разликује врсте речи, променљиве и
непроменљиве речи,
 правилно употребљава облике именских и
глаголских речи,
 правилно употребљава различите врсте
непроменљивих речи,
 разликује и правилно употребљава све
глаголске облике са значењем радње која се
десила у прошлости,
 разликује и правилно употребљава глаголске
прилоге.






 правилно гради речи префиксацијом и
суфиксацијом.

 Увежбавање садржаја програма из
претходних разреда.

 твори просту реченицу са зависним
члановима,
 препознаје и саставља независносложене

 Активне и пасивне реченице.
 Односние реченице: атрибутске и
адвербијалне реченице.

Имперфекат.
Плуквамперфекат.
Глаголски прилог садашњи.
Глаголски прилог прошли.

 Врсте речи: систематизација.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити путем:
1. праћења остварености исхода,
2. тестова знања.
Оквирни број часова по темама:
– фонетика – 7,
– морфологија – 8,
– творба речи – 5,
– синтакса – 9,
– правопис – 5,
– култура изражавања – 13,
– књижевност – 13.
Препоруке за реализацију садржаја
програма
Наставник треба да се упозна са
садржајем програма предмета српски
као нематерњи језик у претходним
разредима.
Настава
српског
као

Правопис

синтагми и
реченица.

реченице,
 препознаје и саставља врсте односних
реченице,
 употребљава реченице са логичким
субјектима,
 разликује и саставља активне и пасивне
реченице.

 Напоредни односи у сложеној реченици.
 Однос логичког и граматичког субјекта.

Оспособљавање
ученика за
примену
правописних
правила српског
језика.

 примењује правописна правила српског
језика.

 Увежбавање садржаја програма из
претходних разреда.

Оспособљавање
ученика за
усмено и
писмено
изражавање.

 комуницира на српском језику у складу са
темом или ситуацијом,
 даје комплексније одговоре на постављена
питања, поставља питања и саставља дуже
текстове о задатој теми,
 разликује и саставља текстове жалби, молби и
сличних текстова.

Упознавање са
различитим
књижевним
родовима и
врстама и
значајним

 чита, препричава и тумачи
књижевноуметничке и остале типове текстова,
 користи познавање жанровских посебности
при интерпретацији књижевног дела у
настави,
 анализира идејне аспекте текстова

 Тематика:
- обавезе и слободно време;
- култура и медији;
- млади и друштво;
- екологија и очување животне средине;
- специфичности струке;
- радна биографија, службено и пословно
писмо.
.
 Комуникативне функције:
- слагање/неслагање с мишљењем
саговорника;
- исказивање психолошких стања;
- реферисање о себи и о другима.
 Богаћење ученичког речника новом
општом и стручном лексиком.
 Писање молби, жалби и сличних текстова.
 Писмени задатак (један годишње).
 Домаћи задаци.
ОБАВЕЗНИ:
 „Хасанагиница―;
 „Златоруни ован―;
 Вељко Петровић: „Салашар― (одломак);
 Јован Дучић: „Благо цара Радована―
(одломак);

Култура
изражавања

Књижевност
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нематерњег језика не може бити
једнообразна и у њој се морају
уважавати различите могућности и
потребе ученика различитих средина и
различитих матерњих језика. При том
се у наставу наглашено укључује
принцип
индивидуализације
и
спровоёење диференцираног рада на
различитим нивоима ученичког знања.
С обзиром на то да је основни
циљ
наставе
овога
предмета
продуктивно
овладавање
српским
језиком и оспособљавање ученика за
комуникацију
у
свакодневним
ситуацијама, организација ове наставе
треба да се базира на принципима
комуникативног приступа у усвајању и
учењу језика.
Наставу
граматике
треба
организовати као средство учења
употребе језика, без нефункционалног
учења
граматичких
правила
и
парадигми. Граматичке елементе треба
презентовати
и
увежбавати
у
контексту, у реалним говорним
ситуацијама, као и на књижевним и
другим текстовима.
Настава
српског
као
нематерњег
језика
мора
бити
хуманистички оријентисана и богата
како језичким тако и садржајима из
културе.
Поред
предложених
књижевних текстова у настави треба
користити и другe пригодне текстове
(научне, стручне...) преко којих ће
ученици упознати различите формe
изражавања у књижевном делу,
различите функционалне стилове и
врсте текстова.
Изузетну
пажњу
треба
посветити мотивацији ученика за рад

делима српске
књижевности.

обухваћених школским програмом,
 уочава основне интеграционе чиниоце
интерпретације књижевноуметничког текста
(тему, мотиве, песничке слике, типове јунака,
структуру, композицију, облике казивања,
језичко-стилске карактеристике...).

 Васко Попа: „Врати ми моје крпице―;
 Данило Киш: „Енциклопедија мртвих―
(приповетка Славно је за отаџбину мрети);
 Светлана Велмар Јанковић: „Дорћол―
(избор).
ИЗБОРНИ:
 Стеван Сремац: „Зона Замфирова―;
 Владислав Петковић Дис: „Можда спава―;
 Горан Петровић: „Ситничарница Код
срећне руке― (11. поглавље, одломци);
 Гроздана Олујић: „Принц облака―;
 Слободан Селенић: „Очеви и оци― (4.
поглавље – одломци);
 Текст о Милутину Миланковићу;
 Избор текстова песама које се певају;
 Избор текстова из енциклопедија и
часописа за децу и младе (из различитих
функционалних стилова).
(Tреба обрадити три дела.)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Матерњи језик и књижевност
 Историја
 Географија
 Социологија са правима граёана
 Граёанско васпитање/Верска настава
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организовањем различитих метода и
облика рада и разноврсним лексичким,
граматичким
и
комуникативним
вежбама. Ученике треба подстицати и
на уочавање сличности и разлика
српског и матерњег језика, али и
ширих,
културолошких
карактеристика.
Приликом
интерпретације
књижевноуметничких
текстова,
указивати на особености књижевних
родова и врста као и на језичко-стилске
одлике књижевних дела.
На примерима текстова српске
књижевности
обнављати
и
систематизовати садржаје из историје
књижевности, теорије књижевности и
књижевне критике, које ученик познаје
из програма прописаног за савладавање
његовог матерњег језика.

СТРАНИ ЈЕЗИК
Циљ предмета:
Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији
на страном језику у усменом и писаном облику.
Годишњи фонд часова: 68
Разред: први

ЦИЉ

ИСХОДИ НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
Ученик ће бити у стању да:
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ (80% + 20%)

Разумевање на слух

 разуме реченице, питања и упутства из
свакодневног говора (кратка упутства
изговорена споро и разговетно)
 разуме општи садржај краћих, прилагоёених
текстова (рачунајући и стручне) после
неколико слушања или уз помоћ визуелних
ефеката (на упутствима, ознакама,
етикетама)
 разуме бројеве (цене, рачуне, тачно време)
 у непознатом тексту препознаје познате
речи, изразе и реченице (нпр. у огласима, на
плакатима)
 разуме општи садржај и смисао краћих
текстова (саопштења, формулара са
подацима о некој особи, основне команде на
машинама/компјутеру, декларације о
производима, упутства за употребу и
коришћење)
 употребљава једноставне изразе и реченице
да би представио свакодневне, себи блиске
личности, активности, ситуације и догаёаје

Оспособљавање
ученика за разумевање
усменог говора

Разумевање
прочитаног текста
Оспособљавање
ученика за разумевање
прочитаних текстова

Усмена продукција
Оспособљавање
ученика за кратко
монолошко излагање и
за учешће у дијалогу
на страном језику
Писмена продукција
Оспособљавање
ученика за писање
краћих текстова
различитог садржаја

 саставља кратак текст о одговарајућој теми
 пише кратке поруке релевантне за посао
(место, термини састанка)
 пише краћи текст о себи и свом окружењу
 попуњава формулар где се траже лични
подаци

OПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(организација времена, послова, слободно
време)
 Храна и здравље
(навике у исхрани, карактеристична јела и
пића у земљама света)
 Познати градови и њихове знаменитости
 Спортови и позната спортска такмичења
 Живот и дела славних људи ХХ века (из
света науке, културе)
 Медији (штампа, телевизија)
 Иинтересантне животне приче и догаёаји
 Свет компјутера (распрострањеност и
примена)
СТРУЧНЕ ТЕМЕ
 људски организам, делови тела, органи и
њихове функције
 болести, симптоми и знакови, лечење
 прва помоћ код незгода и несрећа
 средства, сировине, препарати, лекови;
 прибор за рад: инструменти, уреёаји
опрема;
 гране медицине/стоматологије;
 организација и процес рада у болници или
здравственој установи (одељења, опис
послова и врсте услуга);
 људски ресурси унутар струке: звања,
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КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Представљање себе и других
Поздрављање (састајање, растанак; формално,
неформално, специфично по регионима)
Идентификација и именовање особа, објеката, боја,
бројева итд.)
Давање једноставних упутстава и команди
Изражавање молби и захвалности
Изражавање извињења
Изражавање потврде и негирање
Изражавање допадања и недопадања
Изражавање физичких сензација и потреба
Исказивање просторних и временских односа
Давање и тражење информација и обавештења
Описивање и упореёивање лица и предмета
Изрицање забране и реаговање на забрану
Изражавање припадања и поседовања
Скретање пажње
Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
Тражење и давање дозволе
Исказивање честитки
Исказивање препоруке
Изражавање хитности и обавезности
Исказивање сумње и несигурности

Интеракција
Оспособљавање
ученика за учешће у
дијалогу на страном
језику и размену
краћих писаних порука

 на једноставан начин се споразумева са
саговорником који говори споро и
разговетно
 поставља једноставна питања у вези са
познатим темама из живота и струке као и да
усмено или писмено одговара на иста
(бројеви, подаци о количинама, време,
датум)
 напише кратко лично писмо, поруку,
разгледницу, честитку


Медијација
Оспособљавање
ученика да преводи,
сажима и препричава
садржај краћих
усмених и писаних
текстова
Медијска писменост
Оспособљавање
ученика да користе
медије као изворе
информација и
развијају критичко
мишљење у вези са
њима

На овом нивоу није предвиђена








опис послова, одговорности и обавезе,
етички код;
прописана документација везана за струку
(формулари на пријему, лекарски
извештаји, болнички извештаји, рецепти и
резултати);
алтернативне методе лечења
мере заштите и очувања радне и животне
средине (хигијена);
праћење новина у области струке;
пословна комуникација на страном језику
релевантна за струку;

 препознаје и правилно користи основне
фонолошке (интонација, прозодија, ритам) и
морфосинтаксичке категорије (именички и
глаголски наставци, основни ред речи)
 користи садржаје медијске продукције
намењене учењу страних језика (штампани
медији, аудио/видео записи, компакт диск,
интернет итд.)

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I.

РЕЧЕНИЦА

Обновити реченичне модел обухваћене програмом за основну школу.
- Ред речи у реченици. Место прилога и прилошких одредби.
- Tag questions
- Индиректни говор
а) изјаве – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
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в) питања са променом реда речи – без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
- Yes/No питања
- “WH” питања
- Директна и индиректна питања
II.

ИМЕНИЧКА ГРУПА

-

1. Члан
Обновити употребу одреёеног и неодреёеног члана
Нулти члан уз градивне и апстрактне именице

-

2. Именице
Множина именица – обновити
Изражавање припадања и својине – саксонски генитив
Бројиве и небројиве именице

3. Заменички облици
а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминаотри
- Показни детерминаотри
- Неодреёени детерминатори
- Присвојни детерминатори

-

-

4. Придеви
Обновити компарацију придева
too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
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III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
- Обновити глаголске облике предвиёене програмом за основну школу
- Модални глаголи: may can, must
- Пасивне конструкције – садашње време/прошло – the Simple present/past (прошло време рецептивно)
- going to и трајни презент за планове и намере, going to и will (за будућа предвиђања)
- used to
2. Прилози, извоёење прилога и употреба, прилози вероватноће са may, might и will
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
4. Кондиционал први
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
Усвајање рода, броја и падежа именица уз помоћ детерминатива и наставака. Номинатив, генитив, датив и акузатив једнине и множине са одговарајућим предлозима и без
њих. Саксонски генитив.
Детерминаитви
Усвајање детерминатива као одреднице рода, броја и падежа именица (одреёени неодреёени, показни, присвојни, квалификативни, неодреёени)
Заменице
Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу једнине и множине. Присвојне и показне заменице као детерминативи уз именицу. Деклинација неодреёене заменице
jemand, niemand, etwas, nichts
Придеви
Придеви у саставу именског предиката и у атрибутивној функцији (више рецептивно него продуктивно). Пореёење придева, описна компарација са ebenso....wie, nicht so
.....wie
Бројеви
Основни и редни бројеви
Предлози
Предлози са генитивом, дативом, акузативом, дативом и акузативном
Глаголи
Презент и футур јаких, слабих, помоћних, рефлексивних, сложених и модалних глагола. Перфект и претерит најфреквентнијих глагола
Реченице
Независно сложене реченице (und, aber, oder, denn, darum, deswegen, trotzdem)
Зависно сложене – узрочне (weil), временске (wenn, als, während, bis), концесивне (obwohl), релативне
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РУСКИ ЈЕЗИК
Реченица
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене реченице. Управни и неуправни говор.
Именице
Варијанте падежних наставака: локатив једнине на -у; о береге/на берегу, о лесе/ в лесу, о крае/на краю; номинатив множине на –а, -я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане.
Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. Промена именица на: -ия, -ие, -мя.
Именице плуралиа тантум (рецептивно).
Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Заменице
Обнављање и систематизација заменица обраёених у основној школи: личне, упитне (кто, что, какой, какое, какие).
Одричне заменице: никто, ничто, никакой, ничей, и неодреёене заменице: кто-то, кто-нибудь, некорый, несколко обраёивати као лексику.
Придеви
Промена придева
Пореёење придева типа: страший, младаший; прост облик суперлатива: ближайший, простейший, худишй.
Рекција придева: уочавање разлика измеёу руског и матерњег језика (больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл).
Бројеви
Принципи промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (остале бројеве обрадити као лексику), њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање времена с
предлозима: с – до, с – по, от – до, к идр. Исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу.
Глаголи
Најчешће алтернације oснове у презенту и простом и будућем времену. Творбс вида помоћу префикса, суфикса и основе.
Глаголи кретања: кретање у одреёеном правцу, неодреёено кретање и кретање једном у оба правца: активирање до сада не обраёених глагола кретања (идти – ходить, ехать – ездить,
бегать – бежать, плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, везти – возить).
Рекција глагола: уочавање разлика измеёу руског и матерњег језика (благодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о ком исл).
Прилози
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин и количину. Пореёење прилога.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (для с генитивом, из-за с генитивом у одредби одвајања од места и узрока, из-под с генитивом у
одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби исл).
Везници
Најфреквентнији прости везници у независо сложеним и зависно слжоженим реченицама (а, да, и, но, или, если, пока, потому, так как, перед тем как исл).
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Реченични модели
Субјекатско – предикатски односи
Реченицве са именским предикатом
1) копуле: быть, стать, являться
Его отец был врачом, а он станет инженером.
Это утверждение является спорным.
2) отсутство копуле
Его брат токарь по металлу.
Она сегодня весѐлая.
Он сильнее всех.
Објекатски односи
1) директним објектом
Мы купили новый учбеник.
Я не получил ответа.
2) индиректним објектом
Он их побдагодарил за помощь.
Эта фотография напоминает о прошлом.
3) Зависном реченицом
Брат в писмьме сообщает, что он летом приедет к нам.
Временски односи
Реченице с одредбом
1) изражене прилогом
Я пришѐл раншьше тебя.
2) изражене зависним падежом
Они вернулись к вечеру (к трѐм часам).
Я сегдона работал с пяти до семи часов.
Начински односи
Реченице са одредбом израженом прилогом
Он хорошо говорит по-русски.
Он пишет более красиво, чем ты.
Она поѐт красивее всех.
Узрочни односи
Реленице са одредбом израженом зависним падежом.
Он не приехал в срок по болезни.
Атрибутивни односи
Реченице с атрибутом
1) у суперлативу
А.С. Пушкин является величайшим русским поэтом.
2) у зависном падежу
Я забыл тетрадь по русскому языку.
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СТРАНИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова:
Разред:

ЦИЉ

70
други

ИСХОДИ НА КРАЈУ
ДРУГОГ РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању да:
 разуме караће исказе који

СЛУШАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

ЧИТАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

ГОВОР
Оспособљавање
ученика за

садрже фреквентне речи и
структуре (информације о
личностима, послу,
породици, куповини, школи,
ближем окружењу)
 разуме најбитније
информације у кратким и
једноставним обавештењима
(преко разгласа, на улици,на
шалтеру) и правилно их
користи
 чита и разуме различите
врсте кратких и прилагоёених
текстова (једноставнија лична
/ пословна писма, позивнице,
термини, проспекти,
упутства, огласи)
препознајући основна
значења и релевантне детаље
 открива значење непознатих
речи на основу контекста и
/или помоћу речника
 уочи предвидљиве
информације (кад, где, ко,
колико) у свакодневним
текстовима (рекламе, огласи,
јеловници, проспекти) као и
једноставнијим стручним
текстовима
(формулари,
шеме, извештаји)
 описује ситуације, прича о
дога ёајима и аргументује
ставове користећи
једноставне изразе и

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

ОПШТЕ ТЕМЕ

 Свакодневни живот (комуникација меёу

младима, генерацијски конфликти и
начини превазилажења, меёувршњачка
подршка)
 Образовање
 (образовање у земљама чији се језик учи,
школовање које припрема за студије или
свет рада, образовање за све)
 Познати региони у земљама чији се језик
учи, њихова обележја
 Културни живот (манифестације које
млади радо посећују у земљи и земљама
чији се језик учи, меёународни пројекти и
учешће на њима)
 Заштита човекове околине (акције на
нивоу града, школе, волонтерски рад)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

 Медији (штампа, телевизија, електронски

медији)

12.

 Интересантне животнеприче и догаёаји
 Свет компјутера

13.

(млади и друштвене мреже)
14.
СТРУЧНЕ ТЕМЕ
- људски организам, делови тела, органи и
њихове функције
- болести, симптоми и знакови, лечење
- прва помоћ код незгода и несрећа
- средства, сировине, препарати, лекови;
- прибор за рад: инструменти, уреёаји
опрема;
- гране медицине/стоматологије;
- организација и процес рада у болници или
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Представљање себе и других
Поздрављање (састајање, растанак,
формално, неформално,
специфично по регионима)
Идентификација и именовање
особа, објеката, боја, бројева итд.)
Давање једноставних упутстава и
команди
Изражавање молби и захвалности
Изражавање извињења
Изражавање потврде и негирање
Изражавање допадања и
недопадања
Изражавање физичких сензација и
потреба
Исказивање просторних и
временских односа
Давање и тражење информација и
обавештења
Описивање и упореёивање лица и
предмета
Изрицање забране и реаговање на
забрану
Изражавање припадања и
поседовања
Скретање пажње
Тражење мишљења и изражавање
слагања и неслагања
Тражење и давање дозволе
Исказивање честитки
Исказивање препоруке
Изражавање хитности и
обавезности
Исказивање сумње и несигурности

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Комуникативна настава страних језика
подразумева поимање језика као средства
комуникације; инсистира на употреби
циљног језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од интереса за
ученике; претпоставља примену тзв.
Teacher talk, одн. прилагоёавање говорне
делатности наставника интересовањима и
знањима ученика; инсистира на
комуникативном аспекту употребе језика,
одн. на значењу језичке поруке, а не
толико на граматичној прецизности
исказа; претпоставља да се знања
ученика мере прецизно дефинисаним
релативним, а не толико апсолутним
критеријумима тачности.
Један од кључних елемената
комуникативне наставе је и социјална
интеракција кроз рад у учионици. Она се
базира на групном или индивидуалном
решавању проблема, потрази за
информацијама и мање или више
комплексним задацима. У тим задацима
увек су јасно одреёени контекст,
процедура и циљ, чиме се унапреёује
квантитет језичког материјала који је
неопходан услов за било које учење
језика.
Такозвана комуникативно- интерактивна
парадигма у настави страних језика,
измеёу осталог, укључује и следеће
компоненете:
 усвајање језичког садржаја кроз циљано
и осмишљено учествовање у
друштвеном чину

кратко
монолошко
излагање и за
учешће у
дијалогу на
страном језику
ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука

реченице
 води једноставне разговоре

(телефонира), даје
информације и упутства,
уговара термине
 реагује учтиво на питања ,
захтеве, позиве, извињења
саговорника
 комуницира у свакодневним
ситуацијама и размењује
информације, блиске
његовим интересовањима
(писмено и усмено)

здравственој установи (одељења, опис
послова и врсте услуга);
- људски ресурси унутар струке: звања,
опис послова, одговорности и обавезе,
етички код;
- прописана документација везана за струку
(формулари на пријему, лекарски
извештаји, болнички извештаји, рецепти и
резултати);
- алтернативне методе лечења
- мере заштите и очувања радне и животне
средине (хигијена);
- праћење новина у области струке;
- пословна комуникација на страном језику
релевантна за струку;

МЕДИЈАЦИЈА
Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова
Медијска
Писменост

 преводи усмено или писмено

кратке поруке у складу са
потребама комуникације

 аргументује свој став о

медијском тексту

Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима
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 поимање наставног програма као

динамичне, заједнички припремљене и
ажуриране листе задатака и активности
 наставник је ту да омогући приступ и
прихватање нових идеја
 ученици се третирају као одговорни,
креативни, активни учесници у
друштвеном чину
 уџбеници су само један од ресурса;
осим њих препоручује се и примена
других извора информација и
дидактичких материјала, поготову кад
је реч о стручним темама
 учионица постаје простор који је
могуће реструктурирати из дана у дан
Важан циљ у учењу страног језика у
средњим стручним школама је
овладавање језиком струке, и то у
оноликој мери која је неопходна да се
језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну
комуникацију у усменом и писаном
облику на страном језику. Тај сегмент
наставе страног језика који се
прогресивно увећава од 20 до 50% током
четворогодишњен образовања мора да
буде јасно дефинисан и у складу са
исходима везаним за квалификације
струке.
Неопходно је да стручна тематика која се
обраёује на страном језику прати исходе
појединих стручних предмета и буде у
корелацији са њима. Реализација наставе
језика струке се много више огледа у
развијању рецептивних вештина него
продуктивних јер је сврха учења страног
језика, у првој линији, усмерена на то да
се ученици оспособе да прате одреёену
стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и
достигнућа у области струке,

усавршавања и напредовања.
Стога је спектар текстова који се
препоручују велики: шематски прикази,
упутства о примени апарата,
инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи
стручни текстови чији је садржај
релевантан за тематске садржаје
стручних предмета, извештаји, каталози,
програми сајамских активности и сл.
Веома је битно у раду са таквим
текстовима одредити добру дидактичку
подршку. Добро осмишљени налози
упућују на то да одреёене текстове, у
зависности од тежине и важности
информација које они носе, треба
разумети глобално, селективно или пак
детаљно.
Продуктивне вештине треба ограничити
на строго функционалну примену реалну
за захтеве струке. То подразумева писање
кратких порука, мејлова у оквиру
пословне комуникације (поруџбенице,
рекламације, захтеви, молбе) и воёење
усмене комуникације која омогућава
споразумевање на основном нивоу било у
директном контакту са саговорником или
у телефонском разговору.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I. РЕЧЕНИЦА
- Систематизација свих типова упитних реченица
- Директна и индиректна питања
- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно
а) изјаве и питања– без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
- Индиректни говор: само рецептивно
а) изјаве са променом глаголских времена
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- Одреёене релативне клаузе
- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе , допусне клаузе
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
- Разлике измеёу одреёеног и неодреёеног члана у ширем контексту
2. Именице
- Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминатори
- Показни детерминаотри
- Неодреёени детерминатори
- Присвојни детерминатори
4. Придеви
- Обновити компарацију придева
- too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
- Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
1. Глаголи
- Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; Past Simple, Past Continuous
- Обновити све употребе Present Perfect
- Used to
- Начини изражавања будућности, планова у будућности (going to, will)
- Модални глаголи: should, must, will, may, might
- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),
- Present perfect passive (рецептивно)
3. Предлози и најчешћи прилози за оријентацију у времену и простору.
4. Први кондиционал (рецептивно и продуктивно) , други кондиционал (рецептивно)
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
Усвајање рода, броја и падежа именица уз помоћ детерминатива и наставака. Номинатив, генитив, датив и акузатив једнине и множине са одговарајућим предлозима и без њих. Саксонски
генитив. n -Деклинација
Детерминативи
Усвајање детерминатива као одреднице рода, броја и падежа именица (одреёени неодреёени, показни, присвојни, квалификативни, неодреёени)
Заменице и показне заменице као детерминативи уз
именицу. Деклинација неодреёене заменице jemand, niemand, etwas, nichts
Придеви
Придеви у саставу именског предиката и у атрибутивној функцији (рецептивно и продуктивно). Пореёење придева,
описна компарација са ebenso....wie, nicht so .....wie
Бројеви
Основни и редни бројеви
Предлози
Предлози са генитивом, дативом, акузативом, дативом и акузативном
Глаголски облици
Презент, перфект, претерит и футур јаких, слабих, помоћних, рефлексивних, сложених и модалних глагола. Плусквамперфект најфреквентнијих глагола
Конјуктив претерита и плусквамперфекта, потенцијал
Пасив радње (сва времена)
Реченице
Независно сложене реченице (und, aber, oder, denn, darum, deswegen, trotzdem)
Зависно сложене – узрочне (weil), временске (wenn, als, während, bis,bevor, nachdem), концесивне (obwohl), релативне,финалне (damit), кондиционалне реченице
РУСКИ ЈЕЗИК
Реченица
Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у реченици.
Именице
Генитив једнине на –у.
Синоними, антоними, хомоними. Меёујезички хомоними.
Заменице
Неодрећене заменице кто-то, кто-нибудь, некоторый, несколько
Одричне заменице никто, ничто, никакой
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Опште заменице сам, самый, любой, каждый
Придеви
Дужи и краћи облик придева.Употреба кратког облика.
Бројеви
Редни бројеви
Глаголи
Императив
Прошло време глагола од инфинитива на сугласник
Глаголи кретања са префиксима в-, вы-, у-, приРеченице са одредбом израженом зависним падежом(Я тебя буду ждать у памятника, Они собираются по вечерам)
Реченице са глаголским прилогом(Кончив работу, он поехал домой, Возвращаясь домой, я встретил товарища)
Глаголски прилози
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, около, вокруг,в, на)
СИНТАКСА
Реченице са кратким придевским обликом у предикату (Он болен гриппом, Я способен к математике)
Реченице са објектом у инфинитиву(Я уговорил товарища молчать)
Реченице са одредбом израженом зависним падежом(Я тебя буду ждать у памятника, Они собираются по вечерам)
Реченице са глаголским прилогом(Кончив работу, он поехал домой, Возвращаясь домой, я встретил товарища)
Реченице са одредбом израженом зависним падежом(Я тебя буду ждать у памятника, Они собираются по вечерам)
Реченице са глаголским прилогом(Кончив работу, он поехал домой, Возвращаясь домой, я встретил товарища)

СТРАНИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 60
Разред: трећи

ЦИЉ

ИСХОДИ НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ
РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању да:
 разуме основне поруке и захтеве

СЛУШАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

исказане јасним стандардним
језиком када је реч о блиским
темама
(кола, посао, хоби)
 разуме глобално суштину нешто
дужих разговора или дискусија на
састанцима, који се односе на мање
сложене садржаје из струке,
уколико се говори разговетно

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот (генерацијски

конфликти и начини превазилажења)
 Образовање (образовање за све, пракса

и припреме за будуће занимање,
размена ученика)
 Познате фирме, предузећа, установе,
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КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање,
растанак;
формално, неформално,
специфично
по регионима)
3. Идентификација и
именовање особа,
објеката, боја, бројева итд.)

Комуникативна настава страних језика
подразумева поимање језика као
средства комуникације; инсистира на
употреби циљног језика у учионици у
добро осмишљеним контекстима од
интереса за ученике; претпоставља
примену тзв. Teacher talk, одн.
прилагоёавање говорне делатности
наставника интересовањима и знањима

ЧИТАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних текстова

стандардним језиком, поставља
питања и тражи објашњења у вези
са темом дискусије/разговора
 разуме једноставније текстове
(стандардна писма, информације о
процесу рада у струци) који су
писани обичним језиком или
језиком струке
 разуме опис догаёаја и осећања
 разуме основни садржај као и

ГОВОР
Оспособљавањеученик
а за
кратко
монолошко
излагање и за
учешће у
дијалогу на
страном језику
ПИСАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја
ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука

важније детаље у извештајима,
брошурама и уговорима везаним за
струку
 једноставним средствима опише
статус и образовање, будуће
запослење
 опише делатност, фирму, процес
рада или пак преприча телефонски
разговор или одлуке неког
договора у оквиру познате лексике
 образложи краће своје намере,
одлуке, поступке

институције у земљама чији се језик учи
 Културни живот (меёународни пројекти

и учешће на њима)
 Заштита човекове околине (волонтерски

рад)
 Медији (штампа, телевизија,

електронски медији)

 Историјски догаёаји/линости из земаља

чији се језик учи
 Свет компјутера

(предности и мане употребе компјутера)
СТРУЧНЕ ТЕМЕ








 попуњава рачуне, признанице и

хартије од вредности

 напише једноставно пословно



писмо према одреёеном моделу
 опише и појасни садржај схема и

графикона везаних за струку



 поведе, настави и заврши неки

једноставан разговор, под условом
да је лице у лице са саговорником
 буде схваћен у размени идеја и
информација о блиским темама у
предвидљивим, свакодневним
ситуацијама






људски организам, делови тела, органи
и њихове функције
болести, симптоми и знакови, лечење
прва помоћ код незгода и несрећа
средства, сировине, препарати, лекови;
прибор за рад: инструменти, уреёаји
опрема;
гране медицине/стоматологије;
организација и процес рада у болници
или здравственој установи (одељења,
опис послова и врсте услуга);
људски ресурси унутар струке: звања,
опис послова, одговорности и обавезе,
етички код;
прописана документација везана за
струку (формулари на пријему,
лекарски извештаји, болнички
извештаји, рецепти и резултати);
алтернативне методе лечења
мере заштите и очувања радне и
животне средине (хигијена);
праћење новина у области струке;
пословна комуникација на страном
језику релевантна за струку;
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4. Давање једноставних
упутстава и
команди
5. Изражавање молби и
захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и
негирање
8. Изражавање допадања и
недопадања
9. Изражавање физичких
сензација и
потреба
10. Исказивање просторних и
временских
односа
11. Давање и тражење
информација и обавештења
12. Описивање и упореёивање
лица и
предмета
13. Изрицање забране и
реаговање на
забрану
14. Изражавање припадања и
поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и
изражавање
слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и
обавезности
21. Исказивање сумње и
несигурности

ученика; инсистира на
комуникативном аспекту употребе
језика, одн. на значењу језичке поруке,
а не толико на граматичној прецизности
исказа; претпоставља да се знања
ученика мере прецизно дефинисаним
релативним, а не толико апсолутним
критеријумима тачности.
Један од кључних елемената
комуникативне наставе је и социјална
интеракција кроз рад у учионици. Она
се базира на групном или
индивидуалном решавању проблема,
потрази за информацијама и мање или
више комплексним задацима. У тим
задацима увек су јасно одреёени
контекст, процедура и циљ, чиме се
унапреёује квантитет језичког
материјала који је неопходан услов за
било које учење језика.
Такозвана комуникативноинтерактивна парадигма у настави
страних језика, измеёу осталог,
укључује и следеће
компоненете:
 усвајање језичког садржаја кроз
циљано и осмишљено учествовање у
друштвеном чину
 поимање наставног програма као
динамичне, заједнички припремљене и
ажуриране листе задатака и активности

наставник је ту да омогући
приступ и прихватање нових идеја
 ученици се третирају као
одговорни, креативни, активни
учесници у друштвеном чину

уџбеници су само један од
ресурса; осим њих препоручује се и
примена других извора информација и

МЕДИЈАЦИЈА
Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова

 сажима садржај текста, филма,

МЕДИЈСКА
ПИСМЕНОСТ
Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима

 идентификује различита гледишта

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ

 коректно употребљава једноставне

дидактичких материјала, поготову кад
је реч о стручним темама
 учионица постаје простор који је
могуће реструктурирати из дана у дан

разговара и сл.

Важан циљ у учењу страног језика у
средњим стручним школама је
овладавање језиком струке, и то у
оноликој мери која је неопходна да се
језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну
комуникацију у усменом и писаном
облику на страном језику. Тај сегмент
наставе страног језика који се
прогресивно увећава од 20 до 50%
током четворогодишњен образовања
мора да буде јасно дефинисан и у
складу са исходима везаним за
квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика која
се обраёује на страном језику прати
исходе појединих стручних предмета и
буде у корелацији са њима.
Реализација наставе језика струке се
много више огледа у развијању
рецептивних вештина него
продуктивних јер је сврха учења
страног језика, у првој линији, усмерена
на то да се ученици оспособе да прате
одреёену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и
достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања.
Стога је спектар текстова који се
препоручују велики: шематски прикази,
упутства о примени апарата,
инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације,
краћи стручни текстови чији је садржај

о истој теми

структуре користећи зависне
реченице (уз одреёене системске
елементарне грешке које глобални
смисао не доводе у питање)
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релевантан за тематске садржаје
стручних предмета, извештаји,
каталози, програми сајамских
активности и сл. Веома је битно у раду
са таквим текстовима одредити добру
дидактичку подршку. Добро
осмишљени налози упућују на то да
одреёене текстове, у зависности од
тежине и важности информација које
они носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно.
Продуктивне вештине треба
ограничити на строго функционалну
примену реалну за захтеве струке. То
подразумева писање кратких порука,
мејлова у
оквиру пословне комуникације
(поруџбенице, рекламације, захтеви,
молбе) и воёење усмене комуникације
која омогућава споразумевање на
основном нивоу било у директном
контакту са саговорником или у
телефонском разговору.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I. РЕЧЕНИЦА
- Сви типови упитних реченица
- Директна и индиректна питања
- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно
а) изјаве и питања– без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
- Индиректни говор: само рецептивно
а) изјаве са променом глаголских времена
- Одреёене релативне клаузе
- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе , допусне клаузе
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II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
- Разлике измеёу одреёеног и неодреёеног члана у ширем контексту
2. Именице
- Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминатори
- Показни детерминаотри
- Неодреёени детерминатори
- Присвојни детерминатори
4. Придеви
- Обновити компарацију придева
- too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
- Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
- Обновити разлику у употреби Present Simple, Present Continutous; Past Simple, Past Continuous
- Обновити све употребе Present Perfect
- Past perfect
Used to
- Обновити и утвридити начине за изражавање будућности, планова у будућности (going to, will)
- Модални глаголи: should, must, will, may, might
- Пасивне конструкције – садашње и прошло време – the Present Simple, Past Simple (продуктивно и рецептивно),
- Present perfect passive (рецептивно)
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
4. Кондиционал први и други (и рецептивно и продуктвно)
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
Усвајање рода, броја и падежа именица уз помоћ детерминатива и наставака. Номинатив, генитив, датив и акузатив једнине и множине са одговарајућим предлозима и без њих. Саксонски
генитив.
Детерминативи
Усвајање детерминатива као одреднице рода, броја и падежа именица (одреёени неодреёени, показни, присвојни,квалификативни, неодреёени)
Заменице
Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу једнине и множине. Присвојне и показне заменице као детерминативи уз
именицу. Деклинација неодреёене заменице jemand, niemand, etwas, nichts
Придеви
Придеви у саставу именског предиката и у атрибутивној функцији. Пореёење придева, описна компарација са ebenso....wie, nicht so .....wie
Бројеви
Основни и редни бројеви
Предлози
Предлози са генитивом, дативом, акузативом, дативом и акузативном
Глаголски облици
Пасив са модалним глаголом
Конјуктив презента, перфекта, фугура
Пасив стања, дистинкција употребе пасива стања и радње
Инфинитивске конструкције (zu+Infinitiv, um/ohne/statt ... zu+Infinitiv)
Реченице
Независно сложене реченице (und, aber, oder, denn, darum, deswegen, trotzdem)
Зависно сложене реченице
Модалне (indem, anstatt, ohne dass)
Индиректан говор
РУСКИ ЈЕЗИК
Именице
Скраћенице (вуз, МГУ). Род абревијатура. Познатији наши и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и промени.
Заменице
Систематизација неодреёених заменица са –то, нибудь
Придеви
Утврёивање и систематизација придевских облика
Бројеви
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Читање децимала и разломака (0,1-ноль целых одна десятая, 2,4-две целых четыре десятых ,½-одна вторая (половина)).
Глаголи
Радни глаголски придев садашњег времена
Радни глаголски придев прошлог времена
Пасивни глаголски придеви-употреба
СИНТАКСА
Реценице са субјектом типа мы с вами
Реченице с куполама являются, называются
Реченице са куполом есть
Реченице са трпним глаголским придевом у предикату (Лес посажен недавно)
Реченице са одредбом за приближну количину (В классе было учеников тридцать)
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СТРАНИ ЈЕЗИК
Годишњи фонд часова: 60
Разред: четврти

ЦИЉ

ИСХОДИ НА КРАЈУ
ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Ученик ће бити у стању
да:
 разуме суштину битних

СЛУШАЊЕ

информација са радија или
телевизије, презентација
или дискусија о актуелним
збивањима или о стварима
које се њега тичу на
приватном и
прoфесионалном плану,
уколико се говори
разговетно стандардним
језиком

Оспособљавање
ученика за
разумевање
усменог говора

ЧИТАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
разумевање
прочитаних
текстова

 разуме смисао сложенијих

текстова шематских
приказа, упутстава, уговора
 разуме и користи

износи лични став или
посебно гледиште

Оспособљавање
ученика за
кратко
монолошко
излагање и за

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот (планови за
будућност, посао и каријера)
 Образовање (могућност образовања у
иностранству, размена ученика,
усавршавање у струци)
 Друштвено уреёење и политички систем у
земљама чији се језик учи
 Културни живот (манифестације, сајмови
и изложбе општег карактера и везане за
струку)
 Медији (утицај медија)
 Историјске везе Србије и земаља чији се
језик учи
 Свет компјутера
(оглашавње на различитим глобалним
мрежама, виртуелни свет комуникације)

обавештења из стручних
текстова везаних за струку
 разуме текстове у којима се

ГОВОР

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ
ОПШТЕ И СТРУЧНЕ И
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
(80% + 20%)



представи припремљену
презентацију која се односи
на теме везане за области
личног интересовања,
школско градиво или
струку
 говори о утисцима,

СТРУЧНЕ ТЕМЕ








људски организам, делови тела, органи и
њихове функције
болести, симптоми и знакови, лечење
прва помоћ код незгода и несрећа
средства, сировине, препарати, лекови;
прибор за рад: инструменти, уреёаји
опрема;
гране медицине/стоматологије;
организација и процес рада у болници или
здравственој установи (одељења, опис
послова и врсте услуга);
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КОМУНИКАТИВНЕ
ФУНКЦИЈЕ

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање,
растанак;
формално, неформално,
специфично
по регионима)
3. Идентификација и именовање
особа, објеката, боја, бројева итд.)
4. Давање једноставних упутстава и
команди
5. Изражавање молби и
захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и
недопадања
9. Изражавање физичких сензација
и потреба
10. Исказивање просторних и
временских односа
11. Давање и тражење информација
и обавештења
12. Описивање и упореёивање лица
и предмета
13. Изрицање забране и реаговање
на забрану
14. Изражавање припадања и
поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и
изражавање
слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Комуникативна настава страних језика
подразумева поимање језика као средства
комуникације; инсистира на употреби
циљног језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од интереса за
ученике; претпоставља примену тзв.
Teacher talk, одн. прилагоёавање говорне
делатности наставника интересовањима и
знањима ученика; инсистира на
комуникативном аспекту употребе језика,
одн. на значењу језичке поруке, а не
толико на граматичној прецизности исказа;
претпоставља да се знања ученика мере
прецизно дефинисаним релативним, а не
толико апсолутним критеријумима
тачности.
Један од кључних елемената
комуникативне наставе је и социјална
интеракција кроз рад у учионици. Она се
базира
на групном или индивидуалном решавању
проблема, потрази за информацијама и
мање или више комплексним задацима. У
тим задацима увек су јасно одреёени
контекст, процедура и циљ, чиме се
унапреёује квантитет језичког материјала
који је неопходан услов за било које учење
језика.
Такозвана комуникативно<интерактивна
парадигма у настави страних језика, измеёу
осталог, укључује и следеће компоненете:

учешће у
дијалогу на
страном језику

ПИСАЊЕ
Оспособљавање
ученика за
писање краћих
текстова
различитог
садржаја
ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавање
ученика за
учешће у
дијалогу на
страном језику и
размену краћих
писаних порука
МЕДИЈАЦИЈА

употребљавајуњи и
комплексније изразе
 даје дужи опис
свакодневних радњи из свог
окружења, описује прошле
активности, свакодневне
обавезе, планове, радне
задатке и начин
организовања
 даје релевантне податке са
неке презентације или из
дискусије везане за струку
 напише писмо или нешто
дужи текст да би саопштио
информацију или указао на
лични став или
супротстављање мишљења
 напише извештај или
протокол о догаёају или са
састанка
 писмено конкурише за неки
посао
 оствари комуникацију о
основним темама, под
условом да је у стању да
тражи помоћ од
саговорника
 образложи и одбрани свој
став, разјасни неспоразуме









људски ресурси унутар струке: звања,
опис послова, одговорности и обавезе,
етички код;
прописана документација везана за струку
(формулари на пријему, лекарски
извештаји, болнички извештаји, рецепти и
резултати);
алтернативне методе лечења
мере заштите и очувања радне и животне
средине (хигијена);
праћење новина у области струке;
пословна комуникација на страном језику
релевантна за струку;

18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и
обавезности
21. Исказивање сумње и
несигурности

 усвајање језичког садржаја кроз

циљано и осмишљено учествовање у
друштвеном чину
 поимање наставног програма као
динамичне, заједнички припремљене и
ажуриране листе задатака и активности
 наставник је ту да омогући приступ и
прихватање нових идеја
 ученици се третирају као одговорни,
креативни, активни учесници у
друштвеном чину
 уџбеници су само један од ресурса;
осим њих препоручује се и примена
других извора информација и
дидактичких материјала, поготову кад
је реч о стручним темама
 учионица постаје простор који је
могуће реструктурирати из дана у дан
Важан циљ у учењу страног језика у
средњим стручним школама је овладавање
језиком струке, и то у оноликој мери која је
неопходна да се језик користи ради
информисаности и оспособљености за
једноставну комуникацију у усменом и
писаном облику на страном језику. Тај
сегмент наставе страног језика који се
прогресивно увећава од 20 до 50% током
четворогодишњен образовања мора да буде
јасно дефинисан и у складу са исходима
везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика која се
обраёује на страном језику прати исходе
појединих стручних предмета и буде у
корелацији са њима. Реализација наставе
језика струке се много више огледа у
развијању рецептивних вештина него
продуктивних јер је сврха учења страног
језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одреёену
стручну литературу у циљу информисања,

 препричава садржај текста,

разговора, договора
Оспособљавање
ученика да
преводи, сажима
и препричава
садржај краћих
усмених и
писаних текстова
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МЕДИЈСКА
ПИСМЕНОСТ
Оспособљавање
ученика да
користе медије
као изворе
информација и
развијају
критичко
мишљење у вези
са њима
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ

 пореди различите приказе

праћења иновација и достигнућа у области
струке, усавршавања и напредовања.
Стога је спектар текстова који се
препоручују велики: шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената
или пак
материјала, хемикалија, рецепти,
декларације, краћи стручни текстови чији
је садржај релевантан за тематске садржаје
стручних предмета, извештаји, каталози,
програми сајамских активности и сл.
Веома је битно у раду са таквим
текстовима
одредити добру дидактичку подршку.
Добро осмишљени налози упућују на то да
одреёене текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они носе,
треба разумети глобално, селективно или
пак детаљно. Продуктивне вештине треба
ограничити на строго функционалну
примену реалну за захтеве струке. То
подразумева писање кратких порука,
мејлова у
оквиру пословне комуникације
(поруџбенице, рекламације, захтеви,
молбе) и воёење усмене комуникације која
омогућава
споразумевање на основном нивоу било у
директном контакту са саговорником или у
телефонском разговору.

истог догаёаја у различитим
медијима

 коректно употребљава

сложеније структуре и
процесе
(номинализације, градације,
трнасформације)
 контролише граматичка
знања и исправља своје
грешке

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I. РЕЧЕНИЦА
- Сви типови упитних реченица
- Директна и индиректна питања
- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно
а) изјаве и питања– без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена)
б) молбе, захтеви, наредбе
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в) изјаве и птиња са променом глаголских времена
- Релативне клаузе
- Све врсте сложених реченица (временске, клаузе , клаузе, итд).
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
- Разлике измеёу одреёеног и неодреёеног члана у ширем контексту
2. Именице
- Бројиве и небројиве именице
3. Заменички облици
а) Заменице
Личне заменице у функцији субјекта и објекта
- Показне заменице
- Односне заменице
б) детерминатори
- Показни детерминаотри
- Неодреёени детерминатори
- Присвојни детерминатори
4. Придеви
- Обновити компарацију придева
- too/not…enough/not as…(as)/…than
5. Бројеви
- Обновити просте и редне бројеве
6. Кванитификатори
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
- Обновити и утврдити сва садашња времена
- Обновити и утврдиити сва прошла времена
- Разлика измеёу Used to Past Continuous
- Обновити и утврдити све начине зе изражавање будућности
- Глаголи стања
- Модални глаголи: should, must, will, may, might,
- Пасивне конструкције – the Present Simple, Past Simple , Present Perfect (продуктивно и рецептивно), плстала времена само рецептивно
- wish + Past simple /would- Have something done (само рецептивно)
2. Први и други кондиционал (рецептивно и продуктивно); трећи кондиционал (рецептивно)
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору.
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Именице
Деклинација именица страног порекла, суфиксација именица страног порекла, скраћенице
Негација
Keineswegs, nirgendwohin, niemand, niemals, weder....noch, unbequem, desinteressiert, arbeitslos
Глаголи
Партицип презента и перфекта - атрибутивна и предикативна употреба (рецептивно)
Конкурентне форме (Das lässt sich reparieren./ Das kann repariert werden./Das ist zu reparieren)
Везници и везнички изрази
Поредбени – реална (индикатив) и иреална (конјуктив) поредба (wie, als, als ob, als wenn, je...desto)
РУСКИ ЈЕЗИК
Именице
Обнављање и систематизација типова именица, обраёених у претходним разредима
Заменице
Присвојне заменице 1.,2. и 3. лица и заменица свой
Показне заменице этот, тот
Неодреёене заменице са речцом –либо, кое
Придеви
Продуктивни суфикси описних придева –ист, -аст, -ат, -ив, -лив, -чив
Пореёење придева и прилога
Глаголи
Обнављање и систематизација:
Времена
Прошло време глагола са основом на сугласник
Бројеви
Слагање бројева са именицама и придевима
Речце
Разве, неужели,ли, хоть, даже
Синтакса
Инфинитивне реченице (Что мне сказать тебе)
Именски предикат (Ломоносов- знаменитый учѐный)
Исказивање отсуства, присуства (В природе имеются разные минералы)
Основне мерне јединице и њихове скраћенице
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
Општи циљ предмета:
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном
развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Посебни циљеви предмета:
1. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);
2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима;
3. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
4. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
5. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
6. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
Годишњи фонд часова:
Разред:

ТЕМА

 Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода
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ЦИЉ
 Унапреёивање и
очување здравља;
 Утицај на правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
 Препозна везе измеёу физичке активности и
здравља;
 Објасни карактеристике положаја тела, покрета
и кретања у професији за коју се школује и уочи
оне, које могу имати негативан утицај на његов
раст, развој;
 Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће превентивно
утицати на могуће негативне утицаје услед рада
у одабраној професији;
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 Вежбе обликовања (јачања, лабављење
и растезање);
 Вежбе из корективне гимнастике;
 Провера стања моторичких и
функционалних способности;



На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања;
 Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које вежбе позитивно утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике њихове професије, а
које негативно утичу на здравље;

 Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

 Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

 Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе за
њихов развој;
 Примени адекватна средства (изводи вежбе) за
развој и усавршавање моторичких способности
из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој: снаге,
брзине, издржљивости, гипкости, спретности и
окретности;

 Усвајање знања,
умења и
вештина из
спортских грана
и дисциплина
као основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

 Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за за
њихово усвајање;
 Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима;
 Формирање
позитивних
психосоцијалних
образаца понашања;
 Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
 Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања;
 Усвајање етичких
вредности и

 Кратко опише основне карактеристике и
правила атлетике, гимнастике и спортске гране
- дисциплина које се уче;
 Демонстрира технику дисциплина из атлетике
и гимнастике (вежби на справама и тлу) које
поседују вештину, технику и тактику спортске
игре као и вежбе из осталих програмом
предвиёених садржаја
 Детаљније опише правила спортске гране за
коју показује посебан интерес - за коју школа
има услове;
 Објасни због којих је карактеристика физичког
васпитања важно да активно учествује у
процесу наставе и да самостално спроводи
одреёен програм физичке и спортске
активности;
 Жели да се бави физичким, односно спортским
активностима, пошто сагледава (детектује)
позитивне карактеристике физичке и спортске
активности - њихове позитивне утицаје на
здравље, дружење и добро расположење;
 Сагледа негативне утицаје савременог начина
живота (пушење, дрога, насиље, деликвентно
понашање) и буде свестан да је физичким,
односно спортским активностима могуће
предупредити негативне утицаје;
 Комуницира путем физичких односно
спортских активности са својим друговима и

 Атлетика

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и тлу)
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 Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
 Трчање на 60 м и 100 м;
 Трчање на 800 м ученице и 1000 м
ученици;
 Вежбе растезања (број понављања
и издржај у крајњем положају),
 Полигони спретности и окретности
и спортске игре;
 Аеробик;

 АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба
радити на развијању основних моторичких
особина за дату дисциплину;
Трчања:
Усавршавање технике трчања на кратке
и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице
-штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим
стазама умереним интензитетом и
различитим темпом у трајању од 5 до 10
min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леёном техником
Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, на
резултат, у свим реализованим атлетским
дисциплинама.



Ученици који похаёају
четворогодишње стручне школе
далеко су више оптерећени у
редовном образовању практичном и
теоријском наставом од осталих
ученика. Због тога је физичко
васпитање, у овим школама, значајно
за активан опоравак ученика,
компензацију и релаксацију с
обзиром на њихова честа статичка и
једнострана оптерећења. Теоријска
знања из области физичких
активности су од великог значаја за
укупним бављењем физичким
вежбама.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (2 часа)
 мерење и тестирање (8 часова)
 практична настава (58 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне гимнастике,
приступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено
са практичном наставом;
 Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,

подстицање вољних
особина ученика;
 Повезивање
моторичких задатака
у целине; Увоёење
ученика у
организовани систем
припрема за
школска такмичења,
игре, сусрете и
манифестације;
 Развијање елемената
ритма у
препознавању
целина: рад-одмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
 Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање;

ужива у дружењу и контактима;
 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ
 Доводи у везу свакодневни живот и способност
НА СПРАВАМА И ТЛУ
за учење и практичан рад са физичким односно
Напомене:
спортским активностима и правилном
- Наставник формира групе на основу умења
исхраном;
(вештина) ученика стечених после основне
школе: основни, средњи и напредни ниво
 самостално бира физичку, односно спортску
активност и изводи је у окружењу у коме живи - Наставник олакшава, односно отежава
програм на основу моторичких
 Објасни да покрет и кретање, без обзира на то
способности и претходно стечених умења
којој врсти физичке,односно спортске
ученика.
активности припада, има своју естетску
1. Вежбе на тлу
компоненту (лепота извоёења, лепота
За ученике и ученице:
доживљаја);
- вага претклоном и заножењем и спојено,
 Ужива у извоёењу покрета и кретања;
одразом једне ноге колут напред;
 Наводи основне олимпијске принципе и
- став на шакама, издржај, колут напред;
примењује их на школским спортским
- два повезана премета странце удесно и
такмичењима и у слободном времену;
улево;
 Препозна нетолерантно понашање својих
- за напредни ниво премет странце са
другова и реагује на њега, шири дух
окретом за 1800 и доскоком на обе ноге
пријатељства, буде истрајан је у својим
(„рондат―)
активностима.
2. Прескок
 Се правилно односи према окружењу у коме
За ученике коњ у ширину висине 120 цм;
вежба, рекреира се и бави се спортом, што
за
ученице 110 цм:
преноси у свакодневни живот
- згрчка;
 Учествује на школском такмичењу и у систему
- разношка
школских спортских такмичења
- за напредни ниво: склонка
3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у
вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето,
спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
- уз помоћ суножним одскоком наскок у
згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис
стојећи
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из њиха у упору, предњихом саскок са
окретом за 1800 (окрет према притци);
- њих у упору, у зањиху склек, предњихом
упор, зањих у упору, у предњиху склек
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клизалиште, скијалиште).

Препоруке за реализацију наставе
 Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно
од потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;
- за повезивање физичког васпитања
са животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на:
развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и других
облика рада утврёује се на почетку
школске године на наставничком већу,
на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одреёује
редослед обраде појединих садржаја
програма и циклуса.

За ученице /двовисински разбој или
Часови у току недеље треба да буду
једна притка вратила/:
распореёени у једнаким интервалима,
- наскок у упор на н/п, премах једном
не могу се одржавати као блок
ногом до упора јашућег, прехват у
часови. Настава се не може одржавати
потхват упорном руком (до
истовремено са два одељења ни на
предножне) и спојено одножењем
спортском терену ни у фискултурној
заножне премах и саскок са окретом
сали.
за 90 0 (одношка), завршити боком према
У свим разредима настава физичког
притци.
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а само у
5. Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
школама које имају по два паралелна
- суножним одривом узмак; ковртљај назад
објекта за физичко васпитање
у упору предњем; саскок замахом у
дозвољена је истовремена реализација
заножење (зањихом).
часа
6. Греда
За ученице /висока греда/:
Праћење, вредновање и оцењивање
- залетом и суножним одскоком наскок
Праћење напретка ученика у физичком
у упор, премах одножно десном; окрет
васпитању се обавља сукцесивно у току
за 90 0 , упором рукама испред тела
читаве школске године, на основу
преднос разножно; ослонцем ногу иза
методологије праћења, мерења и
тела (напреднији ниво: замахом у
вредновања ефеката у физичком
заножење) до упора чучећег; усправ,
васпитању – стандарди за оцењивање
усправ, ходање у успону са докорацима,
физичких способности ученика и
вага претклоном, усклон, саскок
постигнућа у спортским играма
пруженим телом (чеоно или бочно у
односу на справу)
Минимални образовни захтеви
7. Коњ са хватаљкама
 Атлетика: трчање на 100 м за ученике
За ученике:
и ученице, трчање на 800 м за ученике
- премах одножно десном напред замах
и 500 м за ученице, скок удаљ, увис,
улево, замах удесно, замах улево и
бацање кугле – на резултат.
спојено премах левом напред; премах
 Вежбе на справама и тлу:
десном назад, замах улево, замах удесно
За ученике: наставни садржаји из
и спојено одножењем десне, саскок са
програма вежби на тлу, прескока,
окретом за 900 улево до става на тлу, леви
једне справе у упору и једне
бок према коњу.
справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
Школско такмичење (одељење, школа):
програма вежби на тлу, прескока,
актив наставника физичког васпитања бира
греде и двовисинског разбоја.
справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система
школских спортских такмичења и учешће на
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вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, једне
справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, греде и
двовисинског разбоја.

 Спортска игра
(по избору)

 СПОРТСКА ИГРА (по избору)
 физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућностима
школе.

- Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљивање
техничко-тактичке припремљености
ученика у складу са изборним програмом
за дату игру. На основу претходних умења
у техници и тактици наставник планира
конкретне садржаје из спортске игре.
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Стручно веће наставника физичког
васпитања, према програму који сам доноси
из програма четвртог разреда (програм по
избору ученика) у складу са могућностима
школе, организује наставу за коју ученици
покажу посебно интересовање.
Препорука: уколико је могуће,
организовати наставу пливања (посебно
обуку за непливаче)

Оквирни број часова по темама
 Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова)
 Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
 Атлетика (12 часова)
 Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (12 часова).
 Спортска игра: по избору школе (10
часова)
 Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
ученика (10 часова).
 Пливање (10 часова).
 Провера знања и вештина (4 часа).

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:
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Разред:

други

ТЕМА
 Здравствена
култура и физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

ЦИЉ
 Унапреёивање и
очување здравља;
 Утицај на правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 Препозна везе измеёу физичке активности и
здравља;
 Објасни карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју се
школује и уочи оне, које могу имати негативан
утицај на његов раст, развој;
 Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе
из корективне гимнастике, које ће превентивно
утицати на могуће негативне утицаје услед
рада у одабраној професији;
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 Вежбе обликовања (јачања, лабављење
и растезање);
 Вежбе из корективне гимнастике;
 Провера стања моторичких и
функционалних способности;



На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања;
 Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о
томе које вежбе позитивно утичу на
статус њиховог организма, с обзиром
на карактеристике њихове професије,
а које негативно утичу на здравље;
 Ученици који похаёају
четворогодишње стручне школе
далеко су више оптерећени у
редовном образовању практичном и
теоријском наставом од осталих
ученика.
 Због тога је физичко васпитање, у
овим школама, значајно за активан
опоравак ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од
великог значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.

 Развој моторичких
и функционалних
способности
човека, као основа
за реализовање
постављених
циљева и исхода

 Усвајање знања,
умења и вештина
из спортских грана
и дисциплина као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода
 Атлетика;

 Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

 Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе за
њихов развој;
 Примени адекватна средства (изводи вежбе) за
развој и усавршавање моторичких способности
из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој: снаге,
брзине, издржљивости, гипкости, спретности и
окретности;

 Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
 Трчање на 60 м и 100 м;
 Трчање на 800 м ученице и 1000 м
ученици;
 Вежбе растезања (број понављања
и издржај у крајњем положају),
 Полигони спретности и окретности
и спортске игре;
 Аеробик;

 Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима;
 Формирање
позитивних
психосоцијалних
образаца
понашања
 Примена стечених
умења, знања и
навика које се
користе у
свакодневним
условима живота и
рада
 Естетско
истраживање
покретом и
доживљавање
естетских
вредности;
 Усвајање етичких
вредности и
подстицање
вољних особина
ученика
 Стицање и
усавршавање

 Кратко описати основне карактеристике и
правила спортске гране атлетике, гимнастике и
спортске гране - дисциплина које се уче.
 Демонстрирати – вежбе и технике атлетских
дисциплина и вежби на справама и тлу које се
уче (поседовати вештину)
 Детаљније описати правила спортске гране за
коју показује посебан интерес, за коју школа
има услове.
 Објаснити због којих је карактеристика
физичког васпитања важно да активно
учествује у процесу наставе и да самостално
спроводи одреёен програм физичке и спортске
активности.
 Ученици ће желети да се бави физичким,
односно спортским активностима пошто ће
сагледати (детектовати) позитивне
карактеристике физичке и спортске
активности и њихове позитивне утицаје на
здравље, дружење и добро расположење.
 Сагледати негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и свестан је да
физичким, односно спортским активностима
могуће је предупредити негативне утицаје
 Путем физичких односно спортских
активности комуницирати са својим друговима
и уживати у дружењу и контактима.
 Довести у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
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АТЛЕТИКА У свим атлетским
дисциплинама треба радити на
развијању основних моторичких
особина за дату дисциплину;

Трчања:
Усавршавање технике трчања на кратке
и средње стазе:
-100 m ученици и ученице;
-800 m ученици и ученице ;
-штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим
стазама умереним интензитетом и
различитим темпом у трајању од 5 до 10
min.
Крос: јесењи и пролећни
-800 m ученице,
-1000 m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леёном техником.
Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних
техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, на
резултат, у свим реализованим атлетским
дисциплинама.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (4 часа)
 мерење и тестирање (6 часова)
 практична настава (60 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне гимнастике,
приступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено
са практичном наставом;
 Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
 Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно
од потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама
и тлу - један

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и тлу);

моторичких знања,
умећа, вештина,
техника и навика
предвиёених
програмом за
базичне спортске
гране.
 Повезивање
моторичких
задатака у целине,
али без стварања
крутих
моторичких
аутоматизама;
 Увоёење ученика у
организовани
систем припрема
за игре, сусрете и
манифестације;









физичким, односно спортским активностима и
правилном исхраном.
Објаснити да покрет и кретање, без обзира на
то којој врсти физичке,односно спортске
активности припадају, имају своју естетску
компоненту(лепота извоёења, лепота
доживљаја).
Ученик ужива у извоёењу покрета и кретања.
Ученик наводи основне олимпијске принципе
и примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену.
Препознаје нетолерантно понашање својих
другова и реагује на њега, шири дух
пријатељства, истрајан је у својим
активностима.
Има правилан однос према окружењу у којем
вежба, рекреира се и бави се спортом.

 Развијање
елемената ритма
сједињавањем
кинетичких и
енергетских
елемената у
целине: рад-одмор;
на-презањерелаксација;
убрзање-успоравање;
 Избор спортова,
односно спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног
опредељења за
њихово
свакодневно
упражњавање.
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 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ
НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
- Наставник олакшава, односно отежава
програм на основу моторичких
способности и претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- из упора за рукама, зибом, провлак згрчено
напред до упора пред рукама (опружено);
- колут напред и спојено усправом до ваге
претклоном и заножењем, издржај
- премет странце упором у „бољу― страну и
спојено, премет странце у „слабију― страну
- за напредни ниво премет напред упором
2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 цм;
за ученице 110 цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни ниво: склонка и прескоци са
заножењем
3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
- њих, зањихом саскок, уз помоћ.
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из упора седећег разножно пред рукама,
прехватом напред и дизањем склоњено
став на раменима, спуст назад у упор
седећи разножно, прехват рукама иза
бутина, сножити и зањихом саскок.
За ученице /двовисински разбој, једна
притка, вратило/:
- вис на в/п лицем према н/п: клим, премах
згрчено једном ногом до виса лежећег на
н/п, прехват (може разноручно) на н/п до
упора јашућег; премах одножно
предножном (уназад) до упора предњег;
замахом уназад (зањихом) саскок

-

за спорт по избору ученика – два;
за повезивање физичког
васпитања са животом и радом –
један.

Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на:
развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
других облика рада утврёује се на
почетку школске године на
наставничком већу, на предлог
стручног већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одреёује
редослед обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распореёени у једнаким интервалима,
не могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може одржавати
истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној
сали.
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а само
у школама које имају по два паралелна
објекта за физичко васпитање
дозвољена је истовремена реализација
часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у
физичком васпитању се обавља

пруженим телом;
сукцесивно у току читаве школске
- једна притка: наскок у упр предњи,
године, на основу методологије
премах одножно једном ногом до упора
праћења, мерења и вредновања
јашућег; премах одножно заножном до
ефеката у физичком васпитању –
упора стражњег; саскок саседом (замахом
стандарди за оцењивање физичких
ногама унапред).
способности ученика и постигнућа у
спортским играма
5. Вратило
За ученике /доскочно вратило/
- из мирног виса узмак до упора, замахом
Минимални образовни захтеви
ногама уназад (зањихом) саскок увито
 Атлетика: трчање на 100 м за
6. Греда
ученике и ученице, трчање на 800 м
За ученице /висока греда/:
за ученике и 500 м за ученице, скок
- залетом и суножним одскоком наскок у
удаљ, увис, бацање кугле – на
упор чучећи; окрет за 900 усправ у успон,
резултат.
окрет за 1800, лагано трчање на прстима,
 Вежбе на справама и тлу:
скок са променом ногу, кораци у успону до
За ученике: наставни садржаји
краја греде; саскок згрчено (бочно у односу
из програма вежби на тлу,
на греду).
прескока, једне справе у упору и
7. Коњ са хватаљкама
једне справе у вису;
За ученике:
За ученице: наставни садржаји
- из упора пред рукама, коло заножно
из програма вежби на тлу,
левом, коло заножно десном.
прескока, греде и двовисинског
Школско такмичење (одељење, школа):
разбоја.
актив наставника физичког васпитања бира
справе на којима ће се ученици такмичити.
Оквирни број часова по темама
За напредније ученике: састави из система
 Тестирање и провера савладаности
школских спортских такмичења и учешће на
стандарда из основне школе (6
вишим нивоима школских такмичења.
часова)
 Теоријских часова (2 у првом и 2 у
Минимални образовни захтеви:
другом полугодишту).
За ученике: наставни садржаји из програма  Атлетика (12 часова)
вежби на тлу, прескока, једне справе у
 Гимнастика: вежбе на справама и
упору и једне справе у вису;
тлу (12) часова.
За ученице: наставни садржаји из
 Спортска игра: по избору школе(12
програма вежби на тлу, прескока, греде и
часова)
двовисинског разбоја.
 Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
 СПОРТСКА ИГРА (по избору)
ученика (10 часова).
- Понављање и учвршћивање раније
 Пливање (10 часова).
обучаваних елемената игре.
 Провера знања и вештина (4 часа).

.
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- Даље проширивање и продубљивање
техничко-тактичке припремљености
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
ученика у складу са изборним програмом - Из фонда радних дана и за извоёење
за дату игру. На основу претходних умења
редовне наставе школа у току
у техници и тактици наставник планира
школске године организује:
конкретне садржаје из спортске игре.
- Два целодневна излета са пешачењем

 Спортска игра (по
избору)



Стручно веће наставника физичког
васпитања, према програму који сам доноси
(из програма четвртог разреда (програм по
избору ученика) у складу са могућностима
школе, организује наставу за коју ученици
покажу посебно интересовање

- I разред до 12км (укупно у оба
правца);
- II разред до 14 км (укупно у оба
правца);
- III разред do 16 km(укупно у оба
правца);
- Два кроса: јесењи и пролећни
- Стручно веће наставника физичког
васпитања утврёује програм и
садржај излета, и дужину стазе за
кросеве, према узрасту ученика.

 Физичка, односно
спортска
активност: у
складу са
могућностима
школе

Школа организује и спроводи спортска
такмичења, као јединствени део
процеса наставе физичког васпитања.
спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго време
које одреди школа. Меёушколска
спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за
школски спорт и олимпијско
васпитање Србије које је уједно и
организатор ових такмичења.
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Назив предмета:

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

60

Разред:

ТЕМА
 Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

трећи

ЦИЉ
 Унапреёивање и
очување здравља;
 Утицај на правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 Препознати везе измеёу физичке активности и
здравља.
 Објаснити карактеристике положаја тела,
покрета и кретања у професији за коју се
школује и уочити оне, које могу имати
негативан утицај на његов раст, развој;
 Одабрати и извести вежбе обликовања и вежбе
из корективне гимнастике, које ће превентивно
утицати на могуће негативне утицаје услед
рада у одабраној професији.
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 Вежбе обликовања(јачања, лабављење
и растезање).
 Вежбе из корективне гимнастике
 Провера стања моторичких и
функционалних способности-

 На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања;
 Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о томе
које вежбе позитивно утичу на статус
њиховог организма, с обзиром на
карактеристике њихове професије, а
које негативно утичу на здравље;
 Ученици који похаёају
четворогодишње стручне школе
далеко су више оптерећени у
редовном образовању практичном и
теоријском наставом од осталих
ученика.
 Због тога је физичко васпитање, у
овим школама, значајно за активан
опоравaк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од
великог значаја за укупним бављењем
физичким вежбама.

 Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

 Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

 Именовати моторичке способности које треба
развијати и која су средства и методе за њихов
развој;
 Применити (изводити) адекватна средства за
развој и усавршавање моторичких способности
из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој: снаге,
брзине, гипкости, спретности и окретности.

.
 Усвајање знања,
умења и
вештина из
спортских грана
и дисциплина
као основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода
 Атлетика;

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и тлу);

 Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за за
њихово усвајање;
 Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима;
 Формирање
позитивних
психосоцијалних
образаца понашања;
 Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
 Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања;
 Усвајање етичких
вредности и

 Кратко описати основне карактеристике и
правила спортске гране атлетике, гимнастике и
спортске гране- дисциплина које се уче.
 Демонстрирати – вежбе и технике атлетских
дисциплина и вежби на справама и тлу које се
уче (поседовати вештину)
 Детаљније описати правила спортске гране за
коју показује посебан интерес, за коју школа
има услове.
 Објаснити због којих је карактеристика
физичког васпитања важно да активно
учествује у процесу наставе и да самостално
спроводи одреёен програм физичке и спортске
активности.
 Ученици ће желети да се бави физичким,
односно спортским активностима пошто ће
сагледати (детектовати) позитивне
карактеристике физичке и спортске активности
и њихове позитивне утицаје на здравље,
дружење и добро расположење.
 Сагледати негативне утицаје савременог
начина живота (пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и свестан је да
физичким, односно спортским активностима
могуће је предупредити негативне утицаје
 Путем физичких односно спортских
активности комуницирати са својим друговима
и уживати у дружењу и контактима.
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 Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
 Трчање на 800 м ученице и 1000 м
ученици;
 Трчање на 60 м и 100 м;
 Вежбе растезања (број понављања
и издржај у крајњем положају),
 Полигони спретности и окретности
и спортске игре;
 Аеробик
 Обука техника пливања
 АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити
на усавршавању технике и развијању
водећих моторичких особина за дату
дисциплину.
Трчање
Трчање на 100 м – ученици и ученице,
на 1000 м – ученици,
на 800 м – ученице,
Штафета 4x100 м ученици и ученице.
Скокови
Скок удаљ –одабраном техником;
Скок увис- одабраном техником.
Бацање
Бацање кугле рационалном техником (ученици
6 кг и ученице 4 кг.
 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ
НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
- Наставник олакшава, односно отежава
програм на основу моторичких
способности и претходно стечених умења
ученика.
1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
- из упора за рукама, зибом, премах
одбочно до упора пред рукама (опружено).

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (4 часа)
 мерење и тестирање (6 часова)
 практична настава (50 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом
реализације;
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за вежбе
из корективне гимнастике, приступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено са
практичном наставом;
 Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
 Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно
од потреба, прецизира трајање сваког
циклуса, као и редослед њиховог
садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама и
тлу - један

подстицање вољних
особина ученика;
 Повезивање
моторичких
задатака у целине;
Увоёење ученика у
организовани
систем припрема за
школска такмичења,
игре, сусрете и
манифестације;
 Развијање елемената
ритма у
препознавању
целина: рад-одмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
 Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање;

 Довести у везу свакодневни живот и
способност за учење и практичан рад са
физичким односно спортским активностима и
правилном исхраном.
 Објаснити да покрет и кретање, без обзира на
то којој врсти физичке,односно спортске
активности припадају, имају своју естетску
компоненту(лепота извоёења, лепота
доживљаја).
 Ученик ужива у извоёењу покрета и кретања.
 Ученик наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену.
 Препознаје нетолерантно понашање својих
другова и реагује на њега, шири дух
пријатељства, истрајан је у својим
активностима.
 Има правилан однос према окружењу у којем
вежба, рекреира се и бави се спортом.
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- комбинација вежби која садржи (вежбе се
бирају, одузимају или додају у складу са
могућностима ученика): плесне кораке;
скок са окретом за 1800; окрет на две или
једној нози; премет странце; колут напред
суножним одразом и малим летом; вагу
претклоном и заножењем; став на шакама
колут напред и сп. скок са окретом
(произвољан број степени);
- за напреднији ниво: колут летећи и
прекопит напред, уз помоћ.
2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120
цм; за ученице 110 цм:
- згрчка;
- разношка
- за напредни ниво: склонка; прескоци са
заножењем и „прекопит―
3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
- вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис
узнето; спуст у вис стражњи –издржај;
вучењем вис узнето; спуст у вис предњи
(полако); саскок
4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
- из замаха у упору предњихом спуст у
склек, зањих у склеку и спојено упор (у
зањиху); предњих и спојено склек,
зањихом упор (поновити 2 до 3 пута)
За ученице /двовисински разбој, једна
притка, вратило/:
- лицем према н/п, залетом и суножним
одскоком наскок упор предњи; премах
одножно десном (левом) у упорa јашући;
прехват на в/п; премах одножно заножном до
виса седећег, подметним опружањем или
одривом од н/п предњих и спојено саскок у
предњиху (уз помоћ) до става на тлу, леёима
према в/п;
- једна притка: залетом и суножним

-

за спорт по избору ученика – два;
за повезивање физичког васпитања
са животом и радом – један.

Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на:
развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и других
облика рада утврёује се на почетку
школске године на наставничком већу,
на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одреёује
редослед обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распореёени у једнаким интервалима, не
могу се одржавати као блок часови.
Настава се не може одржавати
истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној
сали.
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а само у
школама које имају по два паралелна
објекта за физичко васпитање дозвољена
је истовремена реализација часа.
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком
васпитању се обавља сукцесивно у току
читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката у физичком
васпитању – стандарди за оцењивање

одскоком наскок упор предњи; премах
одножно десном (левом) до упора јашућег,
премах одножно заножном до упора
стражњег; сасед са окретом за 900.
5. Вратило
За ученике /доскочно и дохватно или
дочелно вратило/:
- /доскочно/: подметно успостављање
ниха; њихање са повећавањем амплидуде и
саскок у предњиху или зањиху уз помоћ;
- /дохватно или дочелно/:ковртљај назад у
упору.
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком наскок у
упор чучећи одножно; окрет за 900 до
упора чучећег; усправ, одручити; кораци у
успону докорацима; вага претклоном и
заножењем, усклон; суножним одскоком
скок са померањем; окрет за 900 у успону;
саскок пруженим телом или, за напреднији
ниво – са предножним разножењем

физичких способности ученика и
постигнућа у спортским играма
Оквирни број часова по темама
 Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова)
 Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
 Атлетика (10 часова)
 Гимнастика: вежбе на справама и тлу
(10 часова).
 Спортска игра: по избору школе (10
часова)
 Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
ученика (8 часова).
 Пливање (8 часова).
 Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана и за извоёење
редовне наставе школа у току школске
године организује:
- Два целодневна излета са пешачењем

7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора предњег коло предожно десном,
коло предножно левом;
- из упора стражњег коло одножно десном,
- I разред до 12км (укупно у оба правца);
коло одножно левом
- II разред до 14 км (укупно у оба
правца);
Школско такмичење (одељење, школа):
- III разред do 16 km(укупно у оба
актив наставника физичког васпитања бира
правца);
справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система
- Два кроса: јесењи и пролећни
школских спортских такмичења и учешће
- Стручно веће наставника физичког
на вишим нивоима школских такмичења.
васпитања утврёује програм и садржај
излета, и дужину стазе за кросеве,
Минимални образовни захтеви:
према узрасту ученика.
За ученике: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, једне
Школа организује и спроводи спортска
справе у упору и једне справе у вису;
такмичења, као јединствени део процеса
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За ученице: наставни садржаји из
програма вежби на тлу, прескока, греде и
двовисинског разбоја.
 СПОРТСКА ИГРА (по избору)
- Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљивање
техничко-тактичке припремљености
ученика у складу са изборним програмом
за дату игру. На основу претходних
умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске
игре.

 Спортска игра
(по избору)



 Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућностима
школе
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Стручно веће наставника физичког
васпитања, према програму који сам
доноси (из програма трећег разреда
(програм по избору ученика) у складу са
могућностима школе, организује наставу
за коју ученици покажу посебно
интересовање

наставе физичког васпитања.
Спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа. Меёушколска спортска
такмичења организују се у оквиру
календара које одреди Савез за школски
спорт и олимпијско васпитање Србије,
које је уједно и организатор ових
такмичења.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова:

60

Разред:

четврти

ТЕМА
 Здравствена
култура и
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

ЦИЉ
 Унапреёивање и
очување здравља;
 Утицај на правилно
држање тела
(превенција
постуралних
поремећаја);

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
 Препозна везе измеёу физичке активности и
здравља;
 Објасни карактеристике положаја тела, покрета
и кретања у професији за коју се школује и уочи
оне, које могу имати негативан утицај на његов
раст, развој;
 Одабере и изведе вежбе обликовања и вежбе из
корективне гимнастике, које ће превентивно
утицати на могуће негативне утицаје услед рада
у одабраној професији;
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 Вежбе обликовања (јачања, лабављење
и растезање);
 Вежбе из корективне гимнастике;
 Провера стања моторичких и
функционалних способности;

 На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања;
 Током реализације часова физичког
васпитања давати информације о
томе које вежбе позитивно утичу на
статус њиховог организма, с
обзиром на карактеристике њихове
професије, а које негативно утичу на
здравље;
 Ученици који похаёају
четворогодишње стручне школе
далеко су више оптерећени у
редовном образовању практичном и
теоријском наставом од осталих
ученика.
 Због тога је физичко васпитање, у
овим школама, значајно за активан
опоравaк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова
честа статичка и једнострана
оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од
великог значаја за укупним
бављењем физичким вежбама.

 Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

 Развој и
усавршавање
моторичких
способности и
теоријских знања
неопходних за
самостални рад на
њима;

 Усвајање знања,
умења и
вештина из
спортских грана
и дисциплина
као основа за
реализовање
постављених
циљева и исхода

 Стицање
моторичких умења
(вештина) и
теоријских знања
неопходних за за
њихово усвајање;
 Мотивација ученика
за бављењем
физичким
активностима;
 Формирање
позитивних
психосоцијалних
образаца понашања;
 Примена стечених
умења, знања и
навика у
свакодневним
условима живота и
рада;
 Естетско
изражавање
покретом и
доживљавање
естетских вредности
покрета и кретања;
 Усвајање етичких

Програм по избору
ученика:
 Ритмичка
гимнастика и
народни
плесови

 Спортска игра
(по избору)

 Именује моторичке способности које треба
развијати, као и основна средства и методе за
њихов развој;
 Примени адекватна средства (изводи вежбе) за
развој и усавршавање моторичких способности
из: вежби обликовања, атлетике, гимнастике,
пливања и спортских игара за развој: снаге,
брзине, издржљивости, гипкости, спретности и
окретности;

 Кратко опише основне карактеристике и
правила атлетике, гимнастике и спортске гране
- дисциплина које се уче;
 Демонстрира технику дисциплина из атлетике
и гимнастике (вежби на справама и тлу) које
поседују вештину, технику и тактику спортске
игре као и вежбе из осталих програмом
предвиёених садржаја
 Детаљније опише правила спортске гране за
коју показује посебан интерес - за коју школа
има услове;
 Објасни због којих је карактеристика физичког
васпитања важно, да активно учествује у
процесу наставе и да самостално спроводи
одреёен програм физичке и спортске
активности;
 Жели да се бави физичким, односно спортским
активностима, пошто сагледава (детектује)
позитивне карактеристике физичке и спортске
активности - њихове позитивне утицаје на
здравље, дружење и добро расположење;
 Сагледа негативне утицаје савременог начина
живота (пушење, дрога, насиље, деликвентно
понашање) и буде свестан да је физичким,
односно спортским активностима могуће
предупредити негативне утицаје;
 Комуницира путем физичких односно
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 Вежбе снаге без и са малим
теговима (до 4 кг.);
 Трчање на 60 м и 100 м;
 Трчање на 800 м ученице и 1000 м
ученици;
 Вежбе растезања (број понављања
и издржај у крајњем положају),
 Полигони спретности и окретности
и спортске игре;
 Аеробик;

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА

-

-

-

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савладавање основних вежби:
„докорак,―, мењајући корак галопом у
свим правцима, полкин корак, далеко
високи скок, „маказице;
Систематска обрада естетског покрета
тела у месту и у кретању без реквизита и
са реквизитима, користећи при томе
различиту динамику, ритам и темпо,
Примена савладане технике естетског
покрета и кретања у кратким саставима.
Треба савладати најмање пет народних
плесова.
Припрема за такмичење и приредбе и
учешће на њима.
 СПОРТСКА ИГРА (по избору)

- Понављање и учвршћивање раније
обучаваних елемената игре.
- Даље проширивање и продубљивање

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (4 часа)
 мерење и тестирање (6 часова)
 практична настава (50 часова)
Подела одељења на групе
Настава се изводи фронтално и по
групама, у зависности од карактера
методске јединице која се реализује.
Уколико је потребно, нарочито за
вежбе из корективне гимнастике,
приступ је индивидуалан.
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици или у сали, истовремено
са практичном наставом;
 Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,
спортски отворени терени, базен,
клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
 Настава се реализује у циклусима
који трају приближно 10-12 часова
(узастопних). Наставнику физичког
васпитања је остављено да, зависно
од потреба, прецизира трајање
сваког циклуса, као и редослед
њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
- за проверу нивоа знања на крају
школске године – један;
- за атлетику – један;
- за гимнастику: вежбе на справама
и тлу - један
- за спорт по избору ученика – два;

 Рукомет

 Фудбал

 Кошарка

вредности и
подстицање вољних
особина ученика;
 Повезивање
моторичких задатака
у целине;
 Увоёење ученика у
организовани систем
припрема за
школска такмичења,
игре, сусрете и
манифестације;
 Развијање елемената
ритма у
препознавању
целина: рад-одмор;
напрезањерелаксација;
убрзањеуспоравање;
 Избор спортских
грана, спортскорекреативних или
других кретних
активности као
трајног опредељења
за њихово
свакодневно
упражњавање;













спортских активности са својим друговима и
ужива у дружењу и контактима;
Доводи у везу свакодневни живот и способност
за учење и практичан рад са физичким односно
спортским активностима и правилном
исхраном;
самостално бира физичку, односно спортску
активност и изводи је у окружењу у коме живи.
Објасни да покрет и кретање, без обзира на то
којој врсти физичке,односно спортске
активности припада, има своју естетску
компоненту (лепота извоёења, лепота
доживљаја);
Ужива у извоёењу покрета и кретања;
Наводи основне олимпијске принципе и
примењује их на школским спортским
такмичењима и у слободном времену;
Препозна нетолерантно понашање својих
другова и реагује на њега, шири дух
пријатељства, буде истрајан је у својим
активностима.
Се правилно односи према окружењу у којме
вежба, рекреира се и бави се спортом, што
преноси у свакодневни живот
Учествује на школском такмичењу и у систему
школских спортских такмичења

техничко-тактичке припремљености
ученика у складу са изборним програмом
за дату игру.

-

-

-

РУКОМЕТ
Увежбавати основне техничке елементе
који су предвиёени програмским
садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча,
одузимање лопте, ометање противника.
Општи принципи постављања играча у
одбрани и нападу. Напад са једним и два
играча и напад против зонске одбране.
Зонска одбрана и напад „човек на
човека―. Уигравање кроз тренажни
процес.
Правила игре.
Учествовање на разредним, школским и
меёушколским такмичењима.

ФУДБАЛ
- Увежбавати основне техничке елементе
који су предвиёени програмским
садржајима за основну школу.
- Покривање и откривање играча,
одузимање лопте и ометање противника.
Општи принципи постављања играча у
нападу и одбрани. Разне варијанте напада
и одбране. Уигравање кроз тренажни
процес.
- Правила малог фудбала.
- Учествовање на разним школским и
меёушколским такмичењима.
КОШАРКА
- Увежбавати основне техничке елементе
који су предвиёени програмским
садржајима за основну школу
- Техника кошарке. Шутирање на кош из
места и кретања, шут са једном или обема
рукама, са разних одстојања од коша.
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-

за повезивање физичког васпитања
са животом и радом – један.

Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на:
развијање физичких способности;
спортско-техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са
животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред
кросева, такмичења, зимовања и
других облика рада утврёује се на
почетку школске године на
наставничком већу, на предлог
стручног већа наставника физичког
васпитања.
Стручно веће наставника физичког
васпитања, самостално, одреёује
редослед обраде појединих садржаја
програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду
распореёени у једнаким интервалима,
не могу се одржавати као блок
часови. Настава се не може одржавати
истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној
сали.
У свим разредима настава физичког
васпитања се реализује одвојено за
ученике и одвојено за ученице, а само
у школама које имају по два паралелна
објекта за физичко васпитање
дозвољена је истовремена реализација
часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком
васпитању се обавља сукцесивно у
току читаве школске године, на основу
методологије праћења, мерења и
вредновања ефеката у физичком

Постављање и кретање играча у нападу и
одбрани. Одбрана „зоном― и „човек на
човека―. Напад против ових врста
одбрана. Контранапад у разним
варијантама и принцип блока.
- Правила игре и суёење.
- Учествовање на разредним и школским
такмичењима.

 Одбојка

ОДБОЈКА
- Увежбавати основне техничке елементе
који су предвиёени програмским
садржајима за основну школу
- Техника одбојке. Игра са повученим и
истуреним центром. Смечирање и његова
блокада. Уигравање кроз тренажни
процес.
- Правила игре и суёења.
- Учествовање на одељенским , разредним
и меёушколским такмичењима.

 Пливање

ПЛИВАЊЕ
- Упознавање и примена основних
сигурносних мера у пливању;
- Усвајање две технике пливања (по
склоностима и избору ученика). Вежбање
ради постизања бољих резултата. Скок на
старту и окрети.
- Учествовање на одељенским , разредним
и меёушколским такмичењима.

 Борилачке
вештине

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
- Избор борилачке вештине која се изучава
на матичним факултетима спорта и
физичког васпитања и која је у програму
Школских спортских такмичења.
Наставник у складу са могућностима
школе и интересовањима ученика
предлаже наставни програм.

 Клизање,
скијање
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васпитању – стандарди за оцењивање
физичких способности ученика и
постигнућа у спортским играма
Оквирни број часова по темама
 Тестирање и провера савладаности
стандарда из основне школе (6
часова)
 Теоријских часова (2 у првом и 2 у
другом полугодишту).
 Атлетика (10 часова)
 Гимнастика: вежбе на справама и
тлу (9 часова).
 Спортска игра: по избору школе(9
часова)
 Физичка активност, односно
спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору
ученика (9 часова).
 Пливање (9 часова).
 Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних дана и за извоёење
редовне наставе школа у току
школске године организује:
- Два целодневна излета са пешачењем
- I разред до 12км (укупно у оба
правца);
- II разред до 14 км (укупно у оба
правца);
- III разред do 16 km(укупно у оба
правца);
- Два кроса: јесењи и пролећни
- Стручно веће наставника физичког
васпитања утврёује програм и садржај
излета, и дужину стазе за кросеве,
према узрасту ученика.

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
- Програмски задаци из клизања и скијања
обухватају савладавање основне технике
и упознавање са правилима такмичења.
Наставник предлаже наставни програм,
који се заснива на програму клизања и
предмета скијање на матичним
факултетима

- Школа организује и спроводи
спортска такмичења, као јединствени
део процеса наставе физичког
васпитања.
спортска такмичења организују се у
оквиру радне суботе и у друго време
које одреди школа. Меёушколска
спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за
школски спорт и олимпијско
васпитање Србије, које је уједно и
организатор ових такмичења.

Сваки од образовних профила има карактеристике везане за обављање конкретних стручних послова, који захтевају одреёене положаје тела, покрете и кретања, који могу негативно утицати
на правилно држање (статус кичменог стуба и статус стопала). Како би се избегли ови негативни утицаји, наставници стручних предмета и професори физичког васпитања дефинишу
могуће професионалне поремећаје, на основу чега се програмирају се посебни садржаји, којима се обезбеёујен превенција.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
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МАТЕМАТИКА
Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика;
Развијање способности одреёивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и трансформације;
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду;
Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
Формирање основа за наставак образовања;
Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења.

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Годишњи фонд часова:
Разред:

68 часова
први

ТЕМА

ЦИЉ
 Стицање основних
знања о векторима
ВЕКТОРИ

 Проширивање
знања о скупу
реалних бројева
 Упознавање са
појмовима
апсолутна и
релативна грешка
РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

 дефинише појам векторa
 објасни појмове правац, смер и
интензитет вектора
 изврши операције са векторима
(сабирање и одузимање вектора,
производ броја и вектора)

 Појам вектора, супротан вектор,
основне операције са векторима
 Примери разлагања сила у
физици

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.

 разликује различите записе бројева из
скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује
на бројној правој и пореди их.
 разликује основне подскупове скупа
реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава
релације NZQR, IR
 израчуна вредност једноставног
рационалног бројевног израза
поштујући приоритет рачунских
операција и употребу заграда
 користи калкулатор при израчунавању
вредности бројевног израза
 заокругли број на одреёени број
децимала
 одреди апсолутну и релативну грешку

 Преглед бројева, операције са
реалним бројевима
 Апсолутна вредност реалног
броја
 Приближна вредност реалних
бројева, правила заокругљивања
 Апсолутна и релативна грешка
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Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (68 часова).
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици
или кабинету за математику.
Препоруке за реализацију наставе
 образложити циљ предмета, начин и
критеријум оцењивања;
 неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика;
 подстицати ученике на размишљање
и самостално закључивање;
 примењивати разноврсне облике и
методе рада, како би се подстакла
активност ученика;

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

 Проширивање
знања о
пропорцијама и
процентном рачуну
 Оспособљавање за
примену
пропорција и
процената на
решавање реалних
проблеме

 Проширивање
знања о
полиномима
РАЦИОНАЛНИ
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

 Проширивање
знања о
геометрији

ГЕОМЕТРИЈА

 израчуна одреёени део неке величине
 одреди непознате чланове просте
пропорције
 прошири или скрати размеру и
примени је у решавању проблема поделе
 препозна директну или обрнуту
пропорционалност две величне ,
примени je при решавању једноставних
проблема и. прикаже графички
 реши проблем који се односи на мешање
две компоненте
 одреди непознату главницу, проценат
или процентни износ
 сабира, одузима и множи полиноме
 примени дистрибутивни закон множења
према сабирању и формуле за квадрат
бинома и разлику квадрата, збир и
разлику кубова при трансформацији
полинома
 растави полином на чиниоце
 одреди НЗД и НЗС полинома
 трансформише једноставнији
рационални алгебарски израз
 разликује основне и изведене
геометријске појмове
 дефинише суседне, упоредне, унакрсне,
комплементне, суплементне углове
 наведе и примени везе измеёу углова са
паралелним (или нормалним крацима)
 наведе и примени релације везане за
унутрашње и спољашње углове троугла
 дефинише појмове симетрала дужи,
симетрала угла, тежишна дуж и средња
линија троугла
 конструише симетралу дужи, симетралу
угла и висину троугла
 конструише значајне тачке трогла
 наведе својство тежишта
 наведе и примени основне релације у
једнакокраком, односно
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 Размера и пропорција
 Директна и обрнута
пропорционалност
 Прост сразмерни рачун
 Рачун поделе и рачун мешања
 Процентни и промилни рачун

инсистирати на прецизности,
тачности, систематичности и
уредности у раду;
 упућивати ученике на
претраживање различитих извора и
примену савремених технологија.


 Вектори: нагласити разлику
измеёу скаларних и векторских
величина. Истаћи повезаност са
физиком – силе, брзина, убрзање
су векторске величине, итд.
 Полиноми
 Растављање полинома на
чиниоце
 НЗД и НЗС полинома
 Трансформације рационалних
алгебарских израза

 Геометријски појмови и везе
измеёу њих
 Троугао
 Значајне тачке троугла
 Четвороугао
 Талесова теорема

 Реални бројеви: нагласити
затвореност операција у
одреёеним скуповима и потребу да
се постојећи скуп прошири новим.
Садржаје о грешкама повезати са
стручним предметима,
израчунавати апсолутну и
релативну грешку конкретних
мерења.
 Пропорционалност: користити
што више конкретних примера из
живота и струке ( нпр. примена
рачуна мешања и процената код
раствора).
 Рационални алгебарски изрази:
тежиште треба да буде на
разноврсности идеја, сврси и
суштини трансформација
полинома и алгебарских
разломака, а не на раду са
компликованим изразима.
 Геометрија: инсистирати на
прецизности, уредности и
правилној терминологији.

ЛИНЕАРНЕ
ЈЕДНАЧИНЕ И
НЕЈЕДНАЧИНЕ

 Проширивање
знања о линеарној
једначини,
нејeднaчини и
функцији
 Оспособљавање за
анализу графика
функције и његову
примену
 Примена знања о
линеарним
једначинама,
системима и
неједначинама на
реалне проблеме

једнакостраничном троуглу
 разликује врсте четвороуглова, наведе и
примени њихове особине на одреёивање
непознатих елемената четвороугла
 формулише Талесову теорему и
примени је на поделу дужи на n
једнаких делова
 дефинише појам линеарне једначине
 реши линеарну једначину
 примени линеарну једначину на
решавање проблема
 реши једначину које се своди на
линеарну једначину
 дефинише појам линеарне функције
 прикаже аналитички, табеларно и
графички линеарну функцију
 реши линеарну неједначину и графички
прикаже скуп решења
 реши систем линеарних једначина са
две непознате

 Линеарна једначина и њене
примене
 Линеарна функција и њен
график
 Линеарна неједначина
 Систем линеарних једначина

 Линеарне једначине и
неједначине: истаћи повезаност
измеёу аналитичког и графичког
приказа функције. Садржаје
повезати са одговарајућим
садржајима хемије, физике и
примерима из свакодневног
живота.
 Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.
Оквирни број часова по темама
 Вектори 4 часа
 Реални бројеви 7 часова
 Пропорционалност 10 часова
 Рационални алгебарски изрази 13
часова
 Геометрија 13 часова
 Линеарне једначине и неједначине
13 часова
За реализацију 4 писменa задатка са
исправкама планирано је 8 часова.
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МАТЕМАТИКА

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

ТЕМА

70 часова
други

ЦИЉ
 Упознавање са
основним
елементима
тригонометрије

ТРИГОНОМЕТРИЈА
ПРАВОУГЛОГ
ТРОУГЛА

СТЕПЕНОВАЊЕ И
КОРЕНОВАЊЕ

 Проширивање знања
о степеновању и
кореновању
 Стицање основних
знања о
комплексним
бројевима

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 дефинише основне тригонометријске
функције оштрог угла
 израчуна основне тригонометријске
функције оштрог угла правоуглог троугла
када су дате две странице
 конструише оштар угао ако је позната једна
његова тригонометријска функција
 наведе тригонометријске идентитете и
примењује их у одреёивању вредности
тригонометријских функција ако је позната
вредност једне од њих
 наведе вредности тригонометријских
функција карактеристичних углова (од 30° ,
45° , 60° ) и са калкулатора прочита
вредности за остале оштре углове и
обрнуто (одреёује оштар угао ако је позната
вредност тригонометријске функције)
 примени елементе тригонометрије
правоуглог троугла на решавање
практичних проблема
 наведе својства операција са степенима и
примени их у трансформацијама
једноставнијих израза
 наведе својства операција са коренима и
примени их у трансформацијама
једноставнијих израза
 рационалише именилац разломка у
једноставним случајевима
 дефинише појмове имагинарна јединица и
комплексан број
 сабере, одузме, помножи и подели два
комплексна броја
 одреди конјугован број датог комплексног
броја
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ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

 Дефиниције тригонометријских
функција у правоуглом троуглу
 Врeдности тригонометријских
функција углова од 0, 30, 45 , 60,
90
 Основни тригонометријски
идентитети
 Решавање правоуглог троугла

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.

 Појам степена. Операције са
степенима
 Степен са целим изложиоцем
 Запис броја у Е (scientific) формату
 Појам корена. Операције са коренима
 Степен са рационалним изложиоцем
 Рационалисање имениоца разломка
 Појам комплексног броја и операције
са њима
 Конјугован број комплексног броја
 Модуо комплексног броја

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (70 часова).
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици или
кабинету за математику.
Препоруке за реализацију наставе
 образложити циљ предмета, начин и
критеријум оцењивања;
 неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика;
 подстицати ученике на размишљање
и самостално закључивање;
 примењивати разноврсне облике и
методе рада, како би се подстакла
активност ученика;
 инсистирати на прецизности,
тачности, систематичности и
уредности у раду;
 упућивати ученике на претраживање
различитих извора и примену
савремених технологија.
 Тригонометрија правоуглог
троугла: садржаје повезивати са
одговарајућим примерима из
живота, нпр. величина сенке.
Поновити правила заокругљивања

ФУНКЦИЈА И
ГРАФИК ФУНКЦИЈЕ

 Упознавање
основних својстава
функција
 Оспособљавање за
представљање
података различитим
графичким облицима
и анализу датих
података

 Стицање основних
знања о квадратној
једначини и
квадратној функцији
КВАДРАТНА
ЈЕДНАЧИНА И
КВАДРАТНА
ФУНКЦИЈА

 Проширивање знања
о полиедрима и
обртним телима
ПОЛИЕДРИ И
ОБРТНА ТЕЛА

 израчуна модуо комплексног броја
 наведе примере функција
 одреди знак, интервале монотоности,
максимум и минимум на датом графику
 прочита и разуме податак са графикона,
дијаграма или из табеле и одреди минимум
или максимум и средњу вредност зависне
величине
 податке представљене у једном графичком
облику представи у другом

 реши непотпуну квадратну једначину у
скупу R
 наведе пример квадратне једначине која
нема решења у скупу R
 реши једноставнију квадратну једначину
 одреди природу решења квадратне
једначине
 растави квадратни трином
 скицира и анализира график квадратне
функције (да прочита нуле функције,
максимум или минимум, интервале
монотоности)
 реши једноставну квадратну неједначину
 израчуна обим и површину фигура у равни
(квадрат, правоугаоник, правилан
шестоугао, круг)
 разликује правилне полиедре
 примени одговарајуће формуле и израчуна
површине и запремине правилне призме,
пирамиде и зарубљене пирамиде
(једноставнији задаци)
 примени одговарајуће формуле и израчуна
површине и запремине правог ваљка, купе,
зарубљене купе и лопте
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Појам функције.
Функције са коначним доменом
Графичко представљање функције
Читање графика функције
(одреёивање знака, интервала
монотоности, максимума, минимума)
- без формалне дефиниције тих
појмова
 Различити графички облици
представљања функција са коначним
доменом (табела, график, дијаграм,
круг)
 Одреёивање максимума, минимума и
средње вредности зависне величине
 Квадратна једначина
 Образац за решавање квадратне
једначине
 Природа решења квадратне једначине
 Растављање квадратног тринома на
линеарне чиниоце
 Квадратна функција и њен график
 Квадратне неједначине

 Обим и површина фигура у равни
(квадрат, правоугаоник, правилан
шестоугао, круг)
 Призма, пирамида, зарубљена
пирамида и њихови равни пресеци
 Површина и запремина призме
 Површина и запремина пирамиде и
зарубљене пирамиде
 Ваљак, купа, зарубљена купа, лопта и
њихови равни пресеци
 Површина и запремина ваљка

бројева на одреёени број децимала.
Оспособити ученике за употребу
калкулатора као помоћног средства
при решавању проблема применом
тригонометрије.
 Степеновање и кореновање: при
проширивању скупа из кога је
изложилац нагласити
перманентност особина
степеновања. Оспособити ученике
да помоћу калкулатора одреде
вредности корена и степена датог
броја. Комплексни бројеви:
обрадити само основне појмове и
чињенице које ће бити неопходне
при изучавању садржаја о
квадратној једначини.
 Функција и график функције:
приликом обраде користити што
више конкретних примера из
живота и струке.
 Квадратна једначина и
квадратна функција: показати
односе измеёу решења и
коефицијената, као и растављање
квадратног тринома на чиниоце.
Нацртати свих шест облика
квадратне функције. Истаћи
повезаност аналитичког и
графичког приказа квадратне
функције.
 Полиедри и обртна тела:
користити симулације пресека на
рачунару. Садржаје повезати са
стручним предметима и
проблемима из свакодневног
живота.

 одреди површину једноставних равних
пресека тела

 Површина и запремина купе и
зарубљене купе
 Површина и запремина лопте

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. активност ученика на часу;
2. усмену проверу знања;
3. писмену провера знања;
4. тестове знања.
Оквирни број часова по темама
 Тригонометрија
правоуглог
троугла 9 часова
 Степеновање и кореновање 13
часова
 Функција и график функције 6
часова
 Квадратна једначина и квадратна
функција 17 часова
 Полиедри и обртна тела 17 часова
За реализацију 4 писменa задатка
са исправкама планирано је 8 часова.
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МАТЕМАТИКА
трећи

Назив предмета:
Разред:
Годишњи фонд:

ТЕМА

Експоненцијална и
логаритамска
функција

60 часова

ЦИЉ
 Упознавање основних особина
експоненцијалне и логаритамске
функције
 Примена стечених знања на
решавање једноставнијих
експоненцијалних и
логаритамских једначина

 Проширивање знања о
тригонометријским функцијама

Тригонометријске
функције

Аналитичка
геометрија у равни

 Стицање основних знања о
аналитичкој геометрији

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

 прикаже аналитички, табеларно и
графички експоненцијалну функцију
 реши једноставније експоненцијалне
једначине
 прикаже аналитички, табеларно и
графички логаритамску функцију
 објасни шта је логаритам, наведе и
примени правила логаритмовања при
трансформацији једноставних израза
 реши једноставније логаритамске
једначине
 користи калкулатор за одреёивање
вредности логаритама
 претвори угао изражен у
радијанима у степене и обрнуто
 покаже вредности
тригонометријских функција углова
у тригонометријском кругу
 примени основне тригонометријске
идентичности на израчунавање
осталих тригонометријских
функције ако је позната вредност
једне тригонометријске функције
 примени адиционе формуле и
формуле за двоструки угао у
једноставнијим задацима
 нацрта графике основних
тригонометријских функција

 Експоненцијална функција и њен
график
 Eкспоненцијалне једначине
 Појам инверзне функције
 Дефиниција логаритма и особине
 Логаритамска функција
 Појам инверзне функције
 Једноставније логаритамске
једначине

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања

 примени Гаусов алгоритам на
решавање система линеарних
једначина(3*3)

 Системи линеарних једначина.
Гаусов алгоритам
 Декартов координатни систем у
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 Пројекција вектора на осу.
Мерење угла. Радијан
 Тригонометријске функције
произвољног угла.
Тригонометријски круг
 Своёење тригонометријских
функција произвољног угла на
тригонометријске функције
оштрог угла
 Адиционе формуле
 Тригонометријске функције
двоструког угла
 Графици основних
тригонометријских функција
 Графици функција f(x)=аsin(x)+b
f(x)=аcos(x)+b

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (60 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици или кабинету за
математику
Препоруке за реализацију наставе
 образложити циљ предмета, начин и
критеријум оцењивања
 неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
 подстицати ученике на размишљање
и самостално закључивање
 примењивати разноврсне облике и
методе рада, како би се подстакла
активност ученика
 инсистирати на прецизности,
тачности, систематичности и
уредности у раду
 упућивати ученике на претраживање
различитих извора и примену
савремених технологија

 Упознавање са појмом низа
 Разумевање појмова аритметички
и геометријски низ и примена на
конкретне проблеме
Низови

 израчуна растојање измеёу две тачке
и обим троугла ако су дате
координате његових темена
 разликује општи облик једначине
праве од екплицитног облика и
преведе један запис у други
 објасни положај праве у
координатном систему у зависности
од коефицијената k и n
 одреди једначину праве одреёену
датом тачком и датим
коефицијентом правца
 одреди једначину праве одреёену
датим двема тачкама
 примени услов нормалности и услов
паралелности две праве
 одреди угао који заклапају две праве
 израчуна растојање тачке од праве
 преведе општи облик једначине
кружнице у канонски
 одреди центар и полупречник
кружнице
 одреди једначину кружнице из
задатих услова – једноставнији
примери
 испита меёусобни положај праве и
кружнице
 одреди једначину тангенте кружнице
из задатих услова
 препозна општи члан низа када су
дати почетни чланови низа
(једноставнији примери)
 препозна аритметички низ и одреди
везу измеёу општeг члана, првог
члана и диференције низа
 израчуна збир првих n чланова
аритметичког низа
 препозна геометријски низ и одреди
везу измеёу општeг члана и првог
члана и количника низа
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равни. Координате тачке и
растојање измеёу две тачке
Једначина праве у Декартовом
правоуглом координатном систему.
Општи и екплицитни облик
једначине праве
Једначина праве одреёена тачком и
коефицијентом правца
Једначина праве одреёена двема
тачкама
Узајамни положај две праве
Нормални облик једначине праве и
растојање тачке од праве
Једначина кружнице
Узајамни положај праве и
кружнице

 Експоненцијална и логаритамска
функција: важно је истаћи да су
екпоненцијална и логаритамска
функција инверзне. При решавању
једначина указати на важност
постављања одговарајућих услова.
 Тригонометријске функције:
графике основних
тригонометријских функција увести
преношењем вредности
тригонометријских функција са
тригонометријског круга. Пажњу
посветити адиционим формулама из
којих непосредно следи већина
тригонометријских формула.


 Појам низа
 Аритметички низ
 Збир првих n чланова аритметичког
низа
 Геометријски низ
 Збир првих n чланова
геометријског низа

Аналитичка геометрија у равни:
истаћи да је аналитичка геометрија
на одреёени начин спој алгебре и
геометрије и повезати примену
аналитичког апарата са решавањем
одреёених задатака из геометрије.
Указати на везе измеёу различитих
облика једначине праве. Једначину
кружнице обрадити у општем и
канонском облику.

 Низови: примере низова узимати из
разних области математике, (нпр. из
геометрије) као и из свакодневног
живота (нпр. неки изабрани
проблем сложеног интересног
рачуна, као увод у следећу наставну
тему).
 Елементи финансијске
математике: користити што више
конкретних примера из живота.

 Упознавање са основним
елементима финансијске
математике

Елементи
финансијске
математике

 израчуна збир првих n чланова
геометријског низа
 примени каматни рачун од сто
(време дато у годинама, месецима
или данима)
 објасни појам менице и на који
начин се употребљава
 примени прост каматни рачун на
обрачунавање камате код штедних
улога и потрошачких кредита
 покаже разлику измеёу простог и
сложеног каматног рачуна на датом
примеру
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 Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
 Прост каматни рачун
1. активност ученика на часу;
 Примена простог каматног рачуна
2. усмену проверу знања;
(рад са меницама и са рачуном
3. писмену провера знања;
штедног улога, потрошачки
4. тестове знања.
кредити)
 Појам сложеног каматног рачуна
Оквирни број часова по темама
 Експоненцијална и логаритамска
функција 13 часова
 Тригонометријске функције 13
часова
 Аналитичка геометрија у равни 14
часова
 Низови 6 часова
 Елементи финансијске математике 6
часова
За реализацију 4 писмена задатка са
исправкама планирано је 8 часова

МАТЕМАТИКА
четврти

Назив предмета:
Разред:
Годишњи фонд:

ТЕМА

60 часова

ЦИЉ
 Проширивање знања о
особинама функцијама
 Упознавање са
појмовима инверзна и
сложена функција
 Упознавање са појмом
гранична вредност
функције

Функције

 Разумевање појма извода
функције
 Оспособљавање за
примену извода на
испитивање својстава
функције
Извод функције

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

 дефинише појам функције и врсте
функција (1-1, НА и бијекција)
 користи експлицитни и имплицитни
облик функције
 објасни и испита монотоност функције,
ограниченост, парност, периодичност и
одреди нуле функције
 нацрта и анализира елементарне
функције
 одреди граничну вредност функције
 наброји важне лимесе
 одреди асимптоте дате функције

 Функције. Основне особине
реалних функција реалне
променњиве
 Сложена функција
 Инверзна функција
 Преглед елементарних функција
(линеарна, степена,
експоненцијална, логаритамска,
тригонометријска)
 Гранична вредност
функције.Особине
 Број е. Важни лимеси
 Непрекидност функције
 Асимптоте функција.
Хоризонтална асимптота
 Вертикална асимптота
 Коса асимптота

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

 објасни проблем тангенте у датој тачки и
проблем брзине
 дефинише извод функције
 примени правила диференцирања
 примени таблицу елементарних извода
 одреди екстремне вредности помоћу
извода функције
 испита монотоност функције помоћу
извода
 испита и нацрта графике једноставних
функција

 Проблем тангенте и брзине
 Дефиниција извода функције
 Правила диференцирања (извод
збира, производа и количника
функција)
 Извод сложене функције
 Таблица извода елементарних
функција
 Испитивање екстремних вредности
и монотоности функција помоћу
извода
 Испитивање и цртање графика
функција
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Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (60 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
или кабинету за математику
Препоруке за реализацију наставе
 образложити циљ предмета, начин и
критеријум оцењивања
 неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
 подстицати ученике на размишљање и
самостално закључивање
 примењивати разноврсне облике и методе
рада, како би се подстакла активност
ученика
 инсистирати на прецизности, тачности,
систематичности и уредности у раду
 упућивати ученике на претраживање
различитих извора и примену савремених
технологија
 Функције: Значајније особине истаћи у
приказу елементарних функција.За
приказивање графика елементарних
функција користити рачунар. Појам
граничне вредности усмерити на ближе
одреёење појма непрекидности и за

 Стицање основних знања
из комбинаторике

Комбинаторика

 Стицање основних знања
о вероватноћи и
статистици

Вероватноћа и
статистика

 примени правило збира и правило
производа
 одреди број пермутација датог скупа
 одреди број варијација датог скупа
 одреди број комбинација датог скупа
 напише пермутације (варијације,
комбинације) датог скупа од највише
четири члана
 одреди k-ти биномни коефицијент у
развоју бинома на n-ти степен
 уочи случајне догаёаје
 препозна који су догаёаји могући,
повољни, сигурни, немогући
 израчуна вероватноћу догаёаја
(статистичка и класична дефиниција
вероватноће)
 одреди условну вероватноћу догаёаја А
у односу на догаёај B
 наведе пример случајне променљиве
 примени биномну расподелу
 израчуна нумеричке карактеристике
случајних променљивих (математичко
очекивање, дисперзију, медијану и мод)
 препозна основне појмове статистике
 формира статистичке табеле и на основу
њих да графички прикаже податке
 израчуна одреёене карактеристике
случајног узорка (аритмеричку средину
узорка, медијану узорка, мод узорка и
дисперзију узорка)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Рачунарство и информатика
 Физика
 Хемија
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 Комбинаторика. Правило збира и
правило производа
 Пермутације (без понављања)
 Варијације
 Комбинације
 Биномни коефицијенти











испитавање функције на крајевима домена
тј. налажење асимптота.
Све садржаје обрадити на примерима
једноставнијих функција.
 Извод функције: Примењујући знање из
аналитичке геометрије о правој, увести
ученике у област диференцијалног рачуна.
Појам прираштаја представити и
графички.
Све садржаје обрадити на примерима
једноставнијих функција
Случајни догаёаји. Простор
 Комбинаторика: при решавању задатака
елементарних догаёаја
пребројавања разматрати варијације,
Статистичка и класична
пермутације и комбинације
дефиниција вероватноће
комбинаторним проблемима у којима
Условна вероватноћа
нема понављања (без понављања). При
Случајне променљиве. Дискретне
обради новог градива користити што
случајне променљиве и биномна
више конкретних примера из живота .
расподела
 Вероватноћа и статистика: при обради
Нумеричке карактеристике
новог градива користити што више
случајних променљивих
конкретних примера из живота и струке.
(математичко очекивање,
 Оцењивање
дисперзија, медијана, мод)
Вредновање остварености исхода вршити
Статистика. Основни појмови
кроз:
Формирање статистичких табела и
1. активност ученика на часу;
графичко приказивање података
2. усмену проверу знања;
Карактеристике емпиријске
3. писмену провера знања;
расподеле (аритмеричка средина
4. тестове знања.
узорка, медијана узорка, мод
Оквирни број часова по темама
узорка, дисперзија узорка)
 Функције: 16 часова
 Извод функције: 16 часова
 Комбинаторика: 8 часова
 Вероватноћа и статистика 12 часова
За реализацију 4 писмена задатка са
исправкама планирано је 8 часова.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљ предмета:

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и рад у
савременом друштву.

Разред:

први

Назив и трајање модула предмета:
Трајање модула
(часови)
В
12
16
16
10
14
68

НАЗИВ МОДУЛА
Основе рачунарске технике
Обрада текста
Табеларни прорачуни
Слајд - презентације
Интернет и електронска комуникација
УКУПНО:

Назив модула:

Основе рачунарске технике

Трајање модула:

12 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку модула ученик ће бити у ПРЕПОРУЧЕНИ
стању да:
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Оспособљавање
ученика за коришћење
основних могућности
рачунарског система











класификује фазе историјског развоја
рачунара
наведе примере употребе рачунара у
свакодневном животу
дефинише појмове хардвера и софтвера
објасни Фон Нојманов модел рачунара
разликује јединице за меру количине
података
разликује основне компоненте рачунара
разликује факторе који утичу на
перформансе рачунара
разликује врсте софтвера
дефинише оперативни систем (ОС) и
наводи његове главне функције











историјски развој технологија
за складиштење, обраду и
пренос података
примена рачунара у разним
областима људске делатности
блок-схема Фон Нојмановог
модела рачунарског система
јединице за мерење количине
податка (бит, бајт, редови
величине)
основне компоненте рачунара
и њихов утицај на
перформансе рачунара
врсте и подела софтвера,
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиёене модулом изграёивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 Лабораторијских вежби

















подешава радно окружење ОС
хијерархијски организује фасцикле и
управља фасциклама и датотекама
разликује типове датотека
користи текст едитор оперативног система
црта помоћу програма за цртање у оквиру
ОС
инсталира нови софтвер
компресује и декомпресује датотеке и
фасцикле
обезбеёује заштиту рачунара од штетног
софтвера
инсталира периферне уреёаје
наводи примере и предности умрежавања
рачунара
манипулише дељивим ресурсима у
локалној мрежи
управља штампањем докумената
примењује здравственe и сигурноснe мерe
заштите при коришћењу рачунара
објасни утицај коришћења рачунара на
животну средину
примењује и поштује законскa решења у
вези са ауторским правима и заштитом
података

















главне функције ОС-а
подешавање радног окружења
(позадина радне површине,
сат, календар, језик тастатуре,
резолуција монитора...)
концепти организације
датотека и фасцикли
типови датотека
текст едитор цртање који
постоји у саставу ОС-а
програм за цртање који
постоји у саставу ОС-а
инсталација корисничког
софтвера
програми за архивирање
података
програми за заштиту рачунара
од штетног софтвера
инсталација периферних
уреёаја
дељење ресурса у оквиру
локалне мреже
подешавање параметара
штампе
фактори који штетно утичу на
здравље корисника рачунара,
животну средину и мере за
њихову минимизацију
врсте лиценци, ауторска права
и заштита података

Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
 Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
 При реализацији модула инсистирати на вештинама.
 Принцип рада рачунарског система објаснити правећи
паралелу са системима који су ученицима већ познати из
ранијег искуства.
 Основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уреёаје
спољашње меморије, а централну јединицу само на нивоу
основне блок – шеме (матична плоча, напајање, РАМ,
процесор, графичка, звучна и мрежна карта).
 Објаснити значај и направити хијерархију утицаја појединих
компоненти рачунара на перформансе рачунара.
 Поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софтвер
и драјвери и објаснити њихову намену.
 При подешавању радног окружења посебну пажњу обратити
на регионална подешавања
 При реализацији хијерархијске организације фасцикли
објаснити ученицима њен значај.
 Инсталацију софтвера реализовати на програмима за заштиту
рачунара и архивирање података.
 Инсталацију периферних уреёаја урадити на примеру
штампача.
 Објаснити ученицима значај правилног држања тела,
осветљења, дужине рада без паузе...
 Инсистирати на поштовању и доследном спровоёењу
ауторских права и софтверских лиценци.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. Праћење остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове практичних вештина
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Назив модула:
Трајање модула:

Обрада текста
16 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

Оспособљавање
ученика за рад са
програмима за обраду
текста












подешава радно окружење програма
за обраду текста
управља текстуалним документима
и чува их у различитим верзијама
креира и уреёује текстуалне
документе
креира и уреёује табеле
уметне објекте у текст и
модификује их
направи циркуларна писма
подешава параметре изгледа
странице текстуалног документа
проналази и исправља правописне и
словне грешке помоћу алата
уграёених у програм за обраду
текста
прегледа и штампа текстуални
документ

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


















подешавање радног окружења (палете
алатки, пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама
програма)
уношење текста (унос текстa, симбола и
специјалних карактера)
форматирање текста (слова, обликовање,
индексирање, експонирање, боја, промена
величине слова)
форматирање пасуса
стилови
креирање и форматирање табеле
уношење података и модификовање табеле
рад са објектима (уметање, копирање,
премештање, промена величине...)
израда циркуларног писма, избор листе
прималаца, уметање података, снимање и
штампање
подешавање параметара изгледа странице
документа (оријентација папира, величина,
маргине, прелом, уреёивање заглавља и
подножја, аутоматско нумерисање страна)
исправљање правописних грешака,
контролор правописа
прегледање документа пре штампања,
штампање целог документа, појединачних
страница и одреёивање броја копија

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиёене модулом изграёивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
 Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима
(форме, текстови, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће
ученик радити при обављању стручних послова)
 При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
 Инсистирати на правилном форматирању параграфа
(максимално користити могућности које пружа програм,
избегавати поновљену употребу тастера „ентер― и
„размак―)
 При обради табела као пример урадити табелу која ће се
касније користити при изради циркуларног писма.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина
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Назив модула:
Трајање модула:

Табеларни прорачуни
16 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању да:

Оспособљавање
ученика за рад са
програмом за
табеларне прорачуне



















подешава радно окружење
програма за табеларне
прорачуне
управља табеларним
документима и чува их у
различитим верзијама
уноси податке различитих
типова – појединачно и
аутоматски
измени садржаје ћелија
сортира и поставља филтере
манипулише врстама и
колонама
организује радне листове
уноси формуле у ћелије
форматира ћелије
бира, обликује и модификује
графиконе
подешава изглед странице за
штампање табеларног
документа
исправља грешке у
формулама и тексту
прегледа и штампа табеларни
документ

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА



На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиёене модулом изграёивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.



















подешавање радног окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама програма)
уношење података (појединачни садржаји ћелија и
аутоматске попуне)
мењање типа и садржаја ћелије
сортирање и филтрирање
подешавање димензија, преметање, фиксирање и
сакривање редова и колона
додавање, брисање, премештање и преименовање
радних листова
уношење формула са основним аритметичким
операцијама, користећи референце на ћелије
функције за: сумирање, средњу вредност, минимум,
максимум, пребројавање, заокруживање
логичке функције
копирање формула, релативно и апсолутно
референцирање ћелија
форматирање ћелија (број децималних места, датум,
валута, проценат, поравнање, прелом, оријентација,
спајање ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил
и боја рама ћелије)
намена различитих типова графикона, приказивање
података из табеле помоћу графикона
подешавање изгледа странице документа за
штампање (оријентација папира, величина, маргине,
прелом, уреёивање заглавља и подножја, аутоматско
нумерисање страна)
исправљање грешака у формулама и тексту
прегледање документа пре штампања, аутоматско
штампање насловног реда, штампање опсега ћелија,
целог радног листа, целог документа, графикона и
одреёивање броја копија
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Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
 Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима.
 При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.

Логичке функције: избор функција прилагодити нивоу
знања ученика и потребама образовног профила.
 Форматирање ћелија обраёивати током два часа
 При обради графикона, показати различите врсте
графикона (хистограме, линијске, и „пите―; објаснити
њихову намену; показати подешавање појединих
елемената графикона).
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:

Слајд – презентације
10 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА





Оспособљавање
ученика за израду слајд
– презентација и
њихово презентовање





















подешава радно окружење
програма за израду слајд –
презентације
управља слајд – презентацијама и
чува их у различитим форматима
и верзијама
додаје и премешта слајдове
припреми презентацију у складу
са правилима и смерницама за
израду презентације
користи различите организације
слајда
уноси и форматира текст на слајду
додаје објекте на слајд
уноси белешке уз слајд
подешава позадину слајда
користи и модификује готове
дизајн – теме
додаје и подешава анимационе
ефекте објектима
бира и подешава прелазе измеёу
слајдова
израёује интерактивне слајд
презентације
разликује врсте погледа на
презентацију
припрема за штампу и штампа
презентацију
подешава презентацију за јавно
приказивање;
припрема презентације за
приказивање са другог рачунара
излаже слајд-презентацију


















подешавање радног окружења (палете алатки,
пречице, лењир, поглед, зум...)
рад са документима (отварање, снимање у
различитим форматима и верзијама програма)
додавање и манипулација слајдовима
основна правила и смернице за израду
презентације (количина текста и објеката по
слајду, величина и врста слова, дизајн...)
организација слајда: слајдови са текстом,
табелама, дијаграмима и графиконима
форматирање текста
додавање објеката на слајд (звук, филм....)
позадина слајда (боје, преливи, шрафуре,
текстуре и слике)
дизајн – теме
анимациони ефекти (врсте, подешавање
параметара, анимационе шеме)
прелаз измеёу слајдова
интерактивна презентација (хиперлинкови и
акциона дугмад)
врсте погледа на презентацију
штампање презентације
подешавање презентације за јавно
приказивање (ручно, аутоматски, у петљи...)
наступ презентера (положај презентера,
вербална и невербална комуникација,
савладавање треме...)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Ставове предвиёене модулом изграёивати и вредновати код ученика
током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
 Практичну реализацију модула извести у неком од програма за
израду слајд презентације.
 Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу
кроз корелацију са стручним предметима.
 Кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији чија је
тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине.
 При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби
одговарајућег језика тастатуре.
 Извоёење наставе започети објашњењима наставника а затим
усмерити ученике да самостално вежбају.
 Инсистирати на значају слајд презентација и важности квалитетног
презентовања.
 Подстицати код ученика креативност.
 Последња два часа ученици презентују своје радове и дискутују о
њима.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина
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Назив модула:
Трајање модула:

Интернет и електронска комуникација
14 часова

ЦИЉЕВИ
МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула
ученик ће бити у стању да:

Оспособљавање
ученика за коришћење
Интернета и
електронску
комуникацију






















објасни појам и структуру
Интернета
разликује начине повезивања
рачунара са Интернетом
разликује Интернет – сервисе
објасни појмове хипертекста и
WWW
користи садржаје са веба
(WWW – сервиса)
проналази садржаје на вебу
помоћу претраживача
процењује садржаје са веба на
критички начин
преузима садржаје са веба
комуницира путем
електронске поште
разликује предности и
недостатке електронске
комуникације
користи разноврсне Интернет
– сервисе
попуњава и шаље веб –
базиране обрасце
објашњава појам електронског
пословања
примени сервис „у облаку―
објашњава могуће
злоупотребе Интернета
примењује безбедносне мере
приликом коришћења
Интернета
примењује правила лепог
понашања на мрежи
поштује ауторска права за
садржаје преузете са мреже

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
























историјски развој Интернета и структура
адресе и протоколи
начини повезивања рачунара са Интернетом
(предности и недостаци сваког од њих)
сервиси Интернета (WWW, електронска пошта,
FTP...)
WWW, веб – прегледач (врсте, отварање и
подешавање)
коришћење претраживача (основно и напредно)
поузданост извора информација.
медијска писменост.
преузимање садржаја са веба (снимањем веб
странице, копирањем садржаја са веб странице,
преузимањем датотеке)
програми за електронску пошту („веб – мејл― и
програми за преузимање поште на локални
рачунар)
радно окружење програма за електронску пошту
постављање адресе примаоца („за―, „копија―,
„невидљива копија―)
пријем и слање електронске поште, без и са
прилогом
напредне могућности програма за преузимање
ел. поште (уреёивање адресара, уреёивање
фасцикли, аутоматско сортирање поште...)
веб – обрасци разноврсне намене
електронско пословање у трговини и јавној
управи
предности и недостаци електронске
комуникације
социјалне мреже, форуми, системи за брзе
поруке, системи за електронско учење...
рачунарски сервиси „у облаку―, рад са текстом,
табелама и датотекама.
безбедност деце на Интернету
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Ставове предвиёене модулом изграёивати и вредновати код
ученика током свих облика наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе приликом реализације:
 лабораторијских вежби
Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију наставе
 При реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре.
 Током реализације свих садржаја модула инсистирати на
могућностима злоупотребе Интернета а поготово на
безбедности корисника, поузданости информација и
спречавању злоупотребе деце.
 При претраживању Интернета ученике усмерити ка
тражењу образовних веб сајтова и коришћењу система за
електронско учење.
 При обради електронског пословања демонстрирати
различите врсте веб образаца који се користе за
поручивање и плаћање робе путем Интернета, поручивање
докумената...
 Показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење
података у неком од сервиса „у облаку― (cloud computing),
доступних путем веба.
 Преузимање садржаја са веба вежбати на примерима




безбедносни ризици коришћења електронске
комуникације
правила лепог понашања у електронској
комуникацији







преузимања текста, слика, клипова и датотека.
Код преузимања садржаја са веба водити рачуна о
веродостојности извора информација и развијати код
ученика критичко мишљење и медијску писменост у
избору и тумачењу садржаја.
При електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette).
При реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут― електронског писма.
Доследно спроводити поштовање ауторских права и
софтверских лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Сви предмети
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Назив предмета:

ИСТОРИЈА

Годишњи фонд часова:

68

Разред:

први
1.
2.
3.
4.

Циљеви предмета:

5.

6.
7.

ТЕМА

ЦИЉ




Српска
држава и
државност




Проширивање
знања о настанку
модерне српске
државе и
најважнијим
одликама српске
државности.
Развијање свести о
значају
средњовековне
државности за
настанак модерне
српске државе.
Уочавање улоге
знаменитих
личности у развоју
српске државности.
Разумевање
најзначајнијих идеја
модерног доба и
њиховог утицаја у

Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догаёаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности;
Развијање индивидуалног и националног идентитета;
Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);
Унапреёивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина,
критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности,
развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:










препозна различите историјске
садржаје (личности, догаёаје,
појаве и процесе) и доведе их у
везу са одговарајућом
временском одредницом и
историјским периодом;
разликује периоде у којима је
постојала, престала да постоји и
поново настала српска држава;
наведе и упореди одлике српске
државности у средњем и новом
веку;
уочи утицај европских
револуционарних збивања на
развој српске националне и
државне идеје;
објасни узроке и последице
Српске револуције,
ослободилачких ратова 1876–
1878, Балканских ратова и Првог
светског рата;

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА














Српска државност у средњем веку.
Српски народ и његови суседи у средњем веку.
Положај Срба под османском, хабзбуршком и
млетачком влашћу (XVI–XVIII век).
Српска револуција 1804–1835. и њено место у
контексту европских збивања.
Развој државних институција.
Развој уставности.
Улога модерних династија (Караёорёевићи,
Обреновићи, Петровићи) у развоју српске
државности.
Ратови Србије и Црне Горе за независност
1876–1878.
Формирање модерног политичког система и
настанак странака (радикалне, либералне и
напредњачке).
Положај Срба под османском и хабзбуршком
влашћу у XIX и почетком XX века.
Србија и Црна Гора у Балканским ратовима и
Првом светском рату.
Најзначајније личности (вожд Караёорёе
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава.
Место реализације наставе:
 Теоријска настава се реализује у
учионици или одговарајућем кабинету.
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања.
Оквирни број часова по темама:
Српска држава и државност – 32 часa;
Српски народ у југословенској држави –






процесу стварања
српске државе.
Разумевање
меёународног
контекста у коме
настаје и постоји
српска држава.













Српски народ
у
југословенској
држави







Проширивање
знања о
југословенској
идеји и носиоцима
идеје стварања
југословенске
државе.
Разумевање
меёународног
контекста у коме
настаје
југословенска
држава.
Проширивање
знања о одликама
југословенске
државе.
Проширивање
знања о положају
српског народа у
југословенској
држави.
Уочавање улоге














уочи и објасни на историјској
карти промене граница српске
државе;
лоцира места најважнијих битака
које су воёене током Српске
револуције, ослободилачких
ратова 1876–1878, Балканских
ратова и Првог светског рата;
опише улогу истакнутих
личности у Српској револуцији, у
развоју државних иституција и
формирању модерног политичког
система, у ослободилачким
ратовима 1876–1878, Балканским
ратовима и Првом светском рату;
изведе закључак о значају
уставности за развој модерног
политичког система.
образложи најважније мотиве и
узроке стварање југословенске
државе;
уочи значај настанка
југословенске државе за српски
народ;
идентификује одлике
југословенске државе као
монархије и као републике;
разликује особености друштвенополитичких система који су
постојали у југословенској
држави;
уочи и разуме меёународни
положај југословенске државе;
образложи допринос
југословенских
антифашистичких покрета
победи савезника у Другом
светском рату;
именује најважније личности које
су утицале на друштвенополитичка збивања у Југославији.

Петровић, кнез Милош Обреновић, прота
Матеја Ненадовић, митрополит Стефан
Стратимировић, Димитрије Давидовић, Тома
Вучић Перишић, Илија Гарашанин, кнез
Александар Караёорёевић, кнез Михаило
Обреновић, Владимир Јовановић, Светозар
Милетић, краљ Милан Обреновић, владика
Петар I Петровић, владика Петар II Петровић,
књаз Данило Петровић, књаз Никола Петровић,
Лука Вукаловић, Јован Ристић, Стојан
Новаковић, Никола Пашић, краљ Александар
Обреновић, краљ Петар I Караёорёевић,
престолонаследник Александар Караёорёевић,
Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин
Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић...).












Југословенска идеја и конституисање државе.
Одлике политичког система у југословенској
краљевини (политичке борбе, Видовдански и
Октроисани устав, лични режим краља
Александра, стварање Бановине Хрватске и
отварање српског питања).
Априлски рат и последице пораза, геноцид над
Србима у НДХ.
Отпор, устанак и граёански рат.
Биланс рата и допринос Југославије победи
антифашистичке коалиције.
Проглашење републике и изградња новог
државног и друштвеног уреёења.
Сукоб Југославије и социјалистичких земаља –
резолуција Информбироа, Голи оток.
Југославија измеёу истока и запада.
Разбијање и распад Југославије – пораз
Југославије као идеје, политичког пројекта и
друштвеног система, велике силе и
југословенска криза, ратови у Словенији,
Хрватској, Босни и Херцеговини, настанак
нових држава, сукоби на Косову и Метохији и
НАТО интервенција 1999, Косовско питање,
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16 часова;
Достигнућа српске културе – 12 часова;
Српски народ и Србија у савременом
свету – 8 часова.
Препоруке за реализацију наставе:
 структура програма конципирана је с
циљем да помогне наставнику у
планирању непосредног рада са
ученицима, олакшавајући му одреёивање
обима и дубине обраде појединих
наставних садржаја,
 за сваку тематску целину дати су
циљеви, исходи и садржаји, а исходи
треба да послуже да наставни процес
буде тако обликован да се наведени
циљеви остваре,
 садржаје треба прилагоёавати
ученицима, како би најлакше и најбрже
достигли наведене исходе,
 наставник има слободу да сам одреди
распоред и динамику активности за сваку
тему, уважавајући циљеве предмета,
 програм се може допунити садржајима из
прошлости завичаја, чиме се код ученика
постиже јаснија представа о историјској
и културној баштини у њиховом крају
(археолошка налазишта, музејске
збирке),
 у школама на наставном језику неке од
националних мањина могу се обрадити и
проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа,
 важно је искористити велике могућности
које историја као наративни предмет
пружа у подстицању ученичке
радозналости, која је у основи сваког
сазнања,
 наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича‖ богата
информацијама и детаљима, не зато да би













Достигнућа
српске
културе





знаменитих
личности у
политичком животу
југословенске
државе.
Сагледавање
меёународног
положаја
југословенске
државе.
Разумевање појма
српског културног
простора.
Развијање свести о
вишевековном
континуитету
српске културе.
Сагледавање српске
културе као дела
европске културног
наслеёа.
Проширивање
знања о највишим
дометима и
представницима
српске културе.
Развијање свести о
значају образовања
за општи културни
напредак.
Уочавање промена
у свакодневном
животу код Срба
кроз векове.











разликује периоде у којима су
настала најзначајнија дела
српске културе;
упореди одлике српске културе
различитих периода;
објасни утицаје историјских
збивања на културна кретања;
опише одлике свакодневног
живота код Срба у различитим
епохама и областима;
именује најважније личности
које су заслужне за развој српске
културе.














раздвајање Србије и Црне Горе.
Најзначајније личности (краљ Александар I
Караёорёевић, Никола Пашић, Стјепан Радић,
Љуба Давидовић, Светозар Прибићевић, Антон
Корошец, Милан Стојадиновић, Влатко Мачек,
кнез Павле Караёорёевић, краљ Петар II
Караёорёевић, генерал Драгољуб Михаиловић,
генерал Милан Недић, Анте Павелић, Јосип
Броз Тито, Слободан Милошевић, Фрањо
Туёман...).
Средњовековна култура Срба (језик и писмо,
верски карактер културе, Мирослављево
јеванёеље, књижевност, најзначајније
задужбине, правни споменици).
Последице сеоба на српску културу (утицај
западноевропских културних кретања на српску
културу).
Успон граёанске класе.
Свакодневни живот сеоског и градског
становништва.
Културна и просветна политика – оснивање
Велике школе, Универзитета, академије наука,
Народног позоришта.
Европски културни утицаји.
Личности – Свети Сава, деспот Стефан
Лазаревић, монахиња Јефимија, Доситеј
Обрадовић, Вук Караџић, Сава Текелија, Петар
II Петровић Његош, Паја Јовановић, Урош
Предић, Надежда Петровић, Лаза Костић...).
Српска култура као део југословенског
културног простора (културна сарадња и
прожимања, наука, уметнички покрети,
хуманитарне и спортске организације,
популарна култура, личности – Никола Тесла,
Михајло Пупин, Михаило Петровић Алас, Јован
Цвијић, Милутин Миланковић, Бранислав
Нушић, Исидора Секулић, Јован Дучић, Ксенија
Атанасијевић, Слободан Јовановић, Сава
Шумановић, Иван Мештровић, Иво Андрић,
Милош Црњански, Бојан Ступица, Десанка
Максимовић, Борислав Пекић, Добрица Ћосић,

111

оптеретили памћење ученика, већ да би
им историјски догаёаји, појаве и процеси
били предочени јасно, детаљно, живо и
динамично,
 посебно место у настави историје имају
питања, како она која поставља
наставник ученицима, тако и она која
долазе од ученика, подстакнута оним
што су чули у учионици или што су
сазнали ван ње користећи различите
изворе информација,
 добро осмишљена питања наставника
имају подстицајну функцију за развој
историјског мишљења и критичке свести,
не само у фази утврёивања и
систематизације градива, већ и у самој
обради наставних садржаја,
 у зависности од циља који наставник
жели да оствари, питања могу имати
различите функције, као што су:
фокусирање пажње на неки садржај или
аспект, подстицање пореёења, трагање за
појашњењем,
 настава би требало да помогне
ученицима у стварању што јасније
представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се то десило и какве су
последице из тога проистекле,у настави
треба што више користити различите
облике организоване активности ученика
(индивидуални рад, рад у пару, рад у
групи, радионице или домаћи задатак),
 да би схватио догаёаје из прошлости,
ученик треба да их „оживи у свом уму‖, у
чему велику помоћ може пружити
употреба различитих историјских
текстова, карата и других извора
историјских података (документарни и
играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације),







Српски народ
и Србија у
савременом
свету



Разумевање
политичких и
економских односа
у савременом свету.
Сагледавање
меёународног
положаја Србије.



Проширивање
знања о
најзначајнијим
меёународним
организацијама и
чланству Србије у
њима.
Проширивање
знања о
последицама
научнотехнолошког
развоја на живот
савременог човека.






идентификује најважније
чиниоце у меёународним
политичким и економским
односима;
разуме место и улогу Србије у
савременом свету;
утврди значај чланства Србије у
меёународним организацијама;
објасни утицај савремених
техничких достигнућа на
повезивање људи у свету.











Александар Петровић, Александар Поповић,
Емир Кустурица, Душан Ковачевић…).
Најутицајније државе и организације у
меёународним политичким и економским
односима.
Улога Организације уједињених нација у
очувању мира у свету, борби против
сиромаштва и заштити културних споменика.
Геополитички положај Србије.
Чланство Србије у регионалним, европским и
светским организацијама (Савет Европе, ОЕБС,
ОУН…).
Срби ван Србије (проблем избеглица, Црна
Гора, Република Српска, Срби у дијаспори).
Свет почетком XXI века – научни и технолошки
развој, Интернет, утицај медија на јавно мњење,
популарна култура, глобализација, тероризам,
еколошки проблеми...













КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Српски језик и књижевност
 Географија
 Социологија са правима граёана
 Граёанско васпитање
 Верска настава
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обилажење културно-историјских
споменика и посете установама културе,
коришћење историјских карата изузетно
је важно јер омогућавају ученицима да на
очигледан и сликовит начин доживе
простор на коме се неки од догаёаја
одвијао, помажући им да кроз време
прате промене на одреёеном простору,
треба искористити и утицај наставе
историје на развијање језичке и говорне
културе (беседништва), јер историјски
садржаји богате и оплемењују језички
фонд ученика,
у раду са ученицима неопходно је имати
у виду интегративну функцију историје,
која у образовном систему, где су знања
подељена по наставним предметима,
помаже ученицима да постигну целовито
схватање о повезаности и условљености
географских, економских и културних
услова живота човека кроз простор и
време,
пожељно је избегавати фрагментарно и
изоловано учење историјских чињеница
јер оно има најкраће трајање у памћењу и
најслабији трансфер у стицању других
знања и вештина,
у настави треба, кад год је то могуће,
примењивати дидактички концепт
мултиперспективности,
одреёене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим
садржајима из сродних предмета.

Назив предмета:

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета

ТЕМА

30
први
1. Оспособљавање ученика за разликовање стилова различитих музичких жанрова;
2. Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва;
3. Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности измеёу наше и других традиција и култура у домену музике;
4. Унапреёивање естетских критеријума код ученика;
5. Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија
(концерти,телевизија, филм, интернет);
6. Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета;
7. Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ







Оспособљавање ученика за
разликовање музичких
стилова од првобитне
заједнице до 21. века.
Развијање навика за слушање
уметничке музике.
Стицање знања о основним
музичко-теоријским
појмовима
Упознавање изражајних
средстава музичке уметности;
Формирање музичког укуса и
адекватног музичког
доживљаја музичког дела
приликом слушања(аудио
апаратима и уживо на
концертима)



Препознаје и разликује одлике
стилова у музичком изражавању од
првобитне заједнице до данас.
Испољава потребу за свакодневним
слушањем музике и на основу тога
формира трајно интересовање према
музици уопште
Препознаје одслушанe композиције
уз познавање њихових аутора као и у
односу на време настанка.
Експресивно,аутономно доживљава
карактер одслушане композиције
Поседује адекватан музички укус.
Самоиницијативно посећује
концерте и друге музичке
манифестације .








.
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Значај музике у животу и
друштву:првобитна аједница,стари
век и развој музике у средњем
веку(духовна и световна музика)
- Грегоријански корал,Византијско
певање,Кир Стефан Србин:Ниња сили.
 Ренесанса и барок:
Палестрина Л.:Огни белта,Вивалди А.:4
годишња доба, Хендл
Г.Ф.:Месија(Алелуја),Бах Ј.С.:Токата и
фуга d – mol,Брандебуршки концерт бр.3
G – dur
 Класицизам:
Хајдн Ј.:Симфонија изненађења бр 94.G
– dur,
Моцарт В.А.:Симфонија бр.40.Gdur,Реквијем,Мала ноћна музика,Турски
марш,Бетовен Л.В.:5. и 9. симфонија,За
Елизу,Месечева соната,

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА


На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује у блоку
кроз теоријску наставу
Место реализације наставе
 Настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 Слушању музике дати
примарно место.
 Код слушања музике
одабрати пример који

Oпера и балет
Oперета и мјузикл

 Романтизаm
Менделсон Ф.:Свадбени марш,Шопен
Ф.:Валцер des-dur,Брамс Ј.:Мађарске
игре по избору,Сметана
Б.:Влтава,Дворжак А.:Симфонија из
новог света
 Импресионизам
Дебиси К.:Прелид за поподне једног
пауна,Равел М.: Болеро
 Музика xx века
Шостакович:Камерна
симфонија,Прокофјев С.:Ромео и
Јулија,Шенберг,Стравински,Веберн
 Значај корелације измеёу текста,
музичког и сценског извоёења
 Оспособљавање ученика за
препознавање и разликовање
разних типова опере кроз историју

 Разуме меёусобну повезаност текста,
музике и покрета.
 Разликује музичко сценска дела према
периоду настанка.
 Препознаје историјско културни амбијент
у коме су настала поједина дела
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опере:Бизе Ж.: Кармен,Верди
Ђ.:Трубадур,Росини
Ђ.:Севиљски берберин,Пучини:
Тоска,Боеми,
балети Чајковски
П.И.:Лабудово језеро,Успавана
лепотица,Прокофјев С.:Ромео и
Јулија
оперете Штраус Ј.:Слепи миш
Мјузикли:Цигани лете у
небо,Коса,Мама Миа,Чикаго...

може да се слуша у
целини (један цео став,
краћу увертиру, итд), да
ученици доживе целину и
схвате музичку форму.






Користити сва доступна
наставна средства
Користити мултимедијалне
презентације
Упућивати ученике да
користе интернет и
стручну литературу
Примењивати
индивидуални рад, рад у
паровима и рад у мањим
групама

Континуирано упућивати
ученике на присуство музике
у свакодневном животу,
примену у пракси и другим
наставним предметима
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:

Традиционална музика(народне
песме,игре,плесови)
Џез и блуз музика
Филм и филмска
музика
Хорско
певање

 Оспособљавање ученика за
препознавање и разликовање
културе и традиције како свог тако
и других народа
 Развијање естетских критеријума
код ученика
 Развијање способности уочавања
утицаја народног стваралаштва на
уметничко стваралаштво.

 Препознаје естетске вредности у култури
свог и народа других земаља уочавањем
карактеристичних обележја музике
светске народне баштине.
 Сагледава и вреднује утицај
народног стваралаштва на
уметничко стваралаштво.

 Способност препознавања
критеријума који се односе на
ритмичку строгост и
импровизовање мелодије као
карактеристика одреёене врсте
музике(џез,блуз)
 Способности разликовања боје
звука различитих инструмената као
и њихових састава.

 Препознаје критеријуме који се односе на
начине настајања мелодијско ритмичких
образаца раличитих музичких жанрова.
 Разликује боју звука различитих
инструмената,као и њихов визуелни
изглед
 Разликује саставе извоёача(Соло гласхор,Соло инструмент-камерни саставоркестар)

 Џез и блуз:
Луис Армстронг,Мајлс Дејвис; Били
Холидеј;Џон Колтрејн,Чарли Паркер,
Јован Маљоковић
 Филм: Моцарт
 филмска музика:
Е.Мориконе: музика из филмова:Амелија
Пулен,Титаник,Ватрене улице,Клавир...

 Препознаје и реализује елементе
заједничког музицирања

 слободан избор композиција према
могућностима извоёача



Оспособљавање ученика за
заједничко извоёење

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Ликовна култура
 Српски језик и књижевност
 Географија
 Историја
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Изворно певање
традиционалних композиција са
нашег и суседних подручја.Кола
и народне игре Србије и
суседних земаља.
Мокрањац Ст.Ст.:Руковети,
Тајчевић М.: Охридска легенда
 Народна музика интегрисана у
забавну,електронску,џез и разне
алтернативне правце.
Извоёачи: Биљана Крстић,састав
Балканика,Слободан Тркуља,
Василиса, Кирил Џајковски...

3. праћење остварености
исхода
4. тестове знања
Оквирни број часова по
темама
 класична музика (8
часова)
 опера и балет; оперета и
мјузикл (5 часова)
 традиционална музика (5
часова)
 џез и блуз музика (4 часа)
 филм и филмска музука (4
часа)
 хор (4 часа)

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

Увод у физику

ТЕМА

ЦИЉ
 Схватање
значаја физике
као науке и њене
повезаности са
другим наукама.
 Проширивање
знања офизичким
величина

ФИЗИКА
68
први
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке;
Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона;
Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости;
Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема;
Схватање значаја физике за технику и природне науке;
Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапреёењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.

ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку теме ученик ће бити ПРЕПОРУЧЕНИ
у стању да:
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА





разуме значај физике као
фундаменталне науке и њену везу са
природним и техничким наукама
наведе основне физичке величине и
њихове мерне јединице и објасни
како се добијају јединице изведених
физичких величина
разликује скаларне и векторске
величине





Физика – фундаментална
природна наука
Физичке величине и њихове
јединице
Скаларне и векторске
величине
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава са демонстрационим огледима (63
часова)
 Лабораторијске вежбе (5 часова)

 Разумевање
основних
кинематичких
величина и закона





Кинематика



дефинише појмове референтни
систем, путања, преёени пут,
материјална тачка
разуме и користи појмове брзине и
убрзања
разликује равномерно и равномерно
убрзано праволинијско кретање и
примењује законе кретања у
једноставнијим примерима
изведе лабораторијску вежбу,
правилно и безбедно рукује
наставним средствима, изврши
потребне прорачуне и израчуна
грешке при мерењу








–


–

Референтни систем.
Подела кретања.
Средња и тренутна
брзина
Равномерно праволинијско
кретање
Убрзање. Равномерно
промељиво праволинијско
кретање
Демонстрациони оглед:
Провера кинематичких закона
праволинијског кретања
помоћу колица, динамометра
и тегова
Лабораторијска вежба:
Провера закона равномерног и
равномерно убрзаног кретања
помоћу Атвудове машине

Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици или у кабинету за физику
Препоруке за реализацију наставе
 користити сва доступна наставна средства
 користити мултимедијалне презентације
 упућивати ученике да користе интернет и стручну
литературу
 подстицати ученике да раде рачунске задатке
 примењивати рад у паровима и рад у мањим групама
 мотивисати ученике да самостално решавају проблеме
користећи истраживачки приступ научном образовању
 континуирано упућивати ученике на примену физике у
будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из
праксе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
Оквирни број часова по темама
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Увод у физику (2 часа)
Кинематика (11 часова)
Динамика (13 часова)
Кружно и ротационо кретање (11 часова)
Термодинамика (7 часова)
Електрично и магнетно поље (19 часова)

Динамика

 Разумевање
основних
динамичких
величина и
Њутнових закона
 Стицање
основних знања о
гравитацији








Термодинамик
а

Кружно и ротационо
кретање




 Упознавање
величина везаних
за кинематику и
динамику
кружног и
ротационог
кретања

 Упознавање
основних појмова
и процеса у
термодинамици









разуме појмове масе, силе и
импулса
формулише и примењује Њутнове
законе
разликује масу од тежине тела
разуме појмове рада, енергије и
снаге и њихову меёусобну везу
схвати закон одржања механичке
енергије и знаће да га примени при
решавању једноставних проблема
примењује законе динамике у
техници
наведе особине гравитационе силе
изведе лабораторијску вежбу,
правилно и безбедно рукује
наставним средствима, изврши
потребне прорачуне и израчуна
грешке при мерењу



дефинише центрипетално убрзање
разуме појмове период и
фреквенција, угаона брзина и
угаоно убрзање
схвати центрипеталну и
центрифугалну силу, момент силе,
момент инерције и момент импулса
и наведе неке једноставне примере
њихове примене




разуме појмове унутрашња енергија
и количина топлоте
дефинише термодинамичке
принципе
разуме појам коефицијента корисног
дејства









–
–


–




–




–

Основне динамичке величине:
маса, сила и импулс
Први Њутнов закон – закон
инерције
Други Њутнов закон –
основни закон динамике
Трећи Њутнов закон – закон
акције и реакције
Гравитациона сила
Тежина тела
Демонстрациони огледи:
Мерење силе помоћу
динамометра
Провера другог Њутновог
закона помоћу колица,
динамометра и тегова
Лабораторијска вежба:
Провера другог Њутновог
закона помоћу колица са
тегом
Центрипетално убрзање
Угаона брзина и угаоно
убрзање
Центрипетална и
центрифугална сила
Момент силе, момент импулса
и момент инерције
Демонстрациони огледи:
Демонстрацијаротационог
кретања помоћу Обербековог
точка
Унутрашња енергија и
топлота
I и II принцип термодинамике
Кофицијент корисног дејства
Демонстрациони оглед:
Демонстрација различитих
механизама преноса топлоте
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Електрично и магнетно поље

 Проширивање
знања из
електростатике
 Проширивање
знања о
једносмерној
струји и
упознавање
карактеристика
наизменичне
струје
 Упознавање
карактеристика
магнетног поља
електричне струје









схвати појам наелектрисања и знаће
начине наелектрисавања тела
разуме Кулонов закон
разуме како настаје једносмерна
струја
опише особине магнетног поља
сталних магнета и магнетног поља
електричне струје
разуме појам магнетног флукса и
појаву електромагнетне индукције
опише својства наизменичне струје
изведе лабораторијску вежбу,
правилно и безбедно рукује
наставним средствима, изврши
потребне прорачуне и израчуна
грешке при мерењу








–
–
–

–

Наелектрисавање тела.
Кулонов закон
Једносмерна електрична
струја
Магнетно поље.
Магнетна индукција и
магнетни флукс
Електромагнетна индукција
Наизменична струја
Демонстрациони огледи:
Демонстрација поступака за
наелектрисавање тела
Ерстедов оглед
Демонстрација
електромагнетне индукције
Лабораторијска вежба
Провера Омовог закона

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА







Сви стручни предмети у којима се примењује физика
Математика
Рачунарство и информатика
Хемија
Биологија
Физичко васпитање
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:

ФИЗИКА

Разред:

други

Циљеви предмета:

1. Развијање функционалне писмености - природно-научнe и техничкe;
2. Проширивање и продубљивање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона;
3. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
4. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости;
5. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема у струци;
6. Схватање значаја физике за технику и природне науке;
7. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
8. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
9. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапреёењу животне средине;
10.Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
11. Развијање радних навика и одговорности.

ТЕМА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ

Гравитација





Схватање појма
физичког поља као
вида материје
Упознавање
основних
карактеристика
гравитационог
поља
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разуме појам физичког поља и објасни
његову поделу
разуме Њутнов закон гравитације
разуме разлику измеёу силе Земљине
теже и тежине тела
схвати и описује гравитационо поље

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА






Појам и подела физичкoг поља
Њутнов закон гравитације
Сила Земљине теже и тежина тела
Јачина гравитационог поља
Кретање у пољу Земљине теже

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоријска настава са демонстрационим огледима
64 часа)
 Лабораторијске вежбе (6 часова)
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици или у кабинету за
физику
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Усвајање знања о
карактеристикама
електричног поља
Проширивање знања
о једносмерној
струји






Електрично поље и електрична струја




схвати појам наелектрисања и знаће
начине наелектрисавања тела
разуме Кулонов закон
схвати и израчуна величине које
описују електрично поље
схвати шта је кондензатор и знаће да
одреди капацитет плочастог
кондензатора
разуме како настаје једносмерна струја и
израчуна величине које је описују
изведе лабораторијску вежбу, правилно
и безбедно рукује наставним
средствима, изврши потребне прорачуне
и израчуна грешке при мерењу







–
–

–

Количина наелектрисања и Кулонов
закон
Јачина и потенцијал електричног
поља.
Електрични напон
Кондензатори
Једносмерна електрична струја.
Омови закони
Демонстрациони огледи:
Демонстрација поступака за
наелектрисавање тела
Демонстрација Омовог закона за
цело и део струјног кола
Лабораторијска вежба:
Провера Омовог закона

Препоруке за реализацију наставе
 користити сва доступна наставна средства
 користити мултимедијалне презентације
 упућивати ученике да користе интернет и стручну
литературу
 подстицати ученике да раде рачунске задатке
 примењивати рад у паровима и рад у мањим групама
 мотивисати ученике да самостално решавају проблеме
користећи истраживачки приступ научном образовању
 континуирано упућивати ученике на примену физике у
будућем позиву и свакодневном животу кроз примере из
праксе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
Оквирни број часова по темама
Гравитација (4 часова)
Електрично поље и електрична струја (8 часова)
Електромагнетизам (16 часова)
Осцилације (6 часова)
Таласи (11 часова)
Оптика (7 часова)
Елементи атомске, нуклеарне и савремене физике (12
часова)
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Електромагнетизам



Усвајање знања о
основним
карактеристикама
магнетног поља
Разумевање појаве
електромагнетне
индукције
Упознавање
карактеристика
наизменичне струје











опише особине магнетног поља сталних
магнета и магнетног поља електричне
струје и знаће силе које у њему делују
опише основне особине магнетног поља
Земље
разуме појам магнетне индукције и
магнетног флукса и умеће да их
израчуна
разуме појаву и примену
електромагнетне индукције и знаће
Фарадејев закон
одреди смер индуковане струје
опише својства наизменичне струје и
разуме примену високофреквентних
струја
















–
–

–

Ерстедов оглед и настанак
магнетног поља
Магнетно поље Земље
Магнетна индукција и магнетни
флукс
Лоренцова сила и Амперова сила
Електромагнетна индукција.
Фарадејев закон
Ленцово правило
Самоиндукција и узајамна
индукција
Енергија електричног и енергија
магнетног поља. Магнетна
резонанција
Наизменична струја. Отпорности у
колу наизменичне струје,
импеданца RLC кола
Снага наизменичне струје. Џулов
закон за наизменичну струју.
Пролаз наизменичне струје кроз
биолошки систем.
Високофреквентне струје и њихова
примена
Демонстрациони огледи:
Ерстедов оглед
Демонстрација хоризонталне и
вертикалне компоненте Земљиног
магнетног поља
Демонстрација електромагнетне
индукције

122



Осцилације



Упознавање
карактеристика
хармонијског
осцилаторног
кретања
Разумевање
електромагнетних
осцилација











опише периодично и осцилаторно
кретање
разуме и израчуна карактеристике
хармонијских осцилација
опише и објасни осцилације тела на
еластичној опрузи и осциловање
математичког клатна
разликује хармонијске, пригушене и
принудне осцилације
схвати појаву резонанције и њену
примену
разуме електромагнетне осцилације и
примењује Томсонову формулу за LC
коло
изведе лабораторијску вежбу, правилно
и безбедно рукује наставним
средствима, изврши потребне прорачуне
и израчуна грешке при мерењу










–

–

–

Периодично и осцилаторно кретање
Линеарни хармонијски осцилатор и
величине које га описују: период,
фреквенција, елонгација и
амплитуда и енергија
Осциловање тела окаченог о
еластичну опругу. Сила
еластичности
Математичко клатно
Пригушене и принудне осцилације.
Резонанција
Осцилаторно коло. Томсонова
формула
Демонстрациони огледи:
Демонстрација осциловања тела на
еластичној опрузи и математичког
клатна
Демонстрација механичке
резонанције
Лабораторијска вежба:
Одреёивање убрзања Земљине теже
помоћу математичког клатна
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Разумевање
карактеристика
таласног кретања
Схватање особина
стојећих таласа
Проширивање знања
о звуку
Схватање настанка
електромагнетних
таласа








Таласи






објасни како настају и како се деле
таласи (сферни, равни ...)
разуме карактеристике таласа (период,
фреквенција, таласна дужина и брзина
таласа) и знаће везе измеёу њих
разликује трансверзалне и
лонгитудиналне таласе
разуме настанак и својства стојећих
таласа
опише карактеристике
електромагнетних таласа и њихов
спектар
разуме да је светлост електромагнетни, а
звук механички талас и наведе њихове
карактеристике
зна примену механичких и
електромагнетних таласа у струци
изведе лабораторијску вежбу, правилно
и безбедно рукује наставним
средствима, изврши потребне прорачуне
и израчуна грешке при мерењу

















–
–
–

–

Настанак и врсте таласа.
Трансверзални и лонгитудинални
таласи
Карактеристике таласа
(фреквенција, таласна дужина и
брзина таласа)
Стојећи таласи
Извори и карактеристике звука
(јачина, висина, боја). Заштита од
буке
Ултразвук и инфразвук.
Ултразвучна дијагностика и
терапија (примена у стоматологији
и стерилизацији медицинске
инструментације)
Електромагнетни таласи. Спектар
електромагнетних таласа
Ултраљубичасто зрачење и његово
дејство на организам. Примена у
медицини и заштити од зрачења
Доплеров ефекат и његова примена
у медицинској дијагностици
Електрографија,
електрокардиографија. Скенер.
Компјутеризована томографија
Демонстрациони огледи:
Демонстрација таласа помоћу
таласне машине и таласне каде
Демонстрација стојећих таласа
Демонстрације особина звука
помоћу звучне виљушке
Лабораторијска вежба:
Одреёивање брзине звука у ваздуху
помоћу ваздушног стуба
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Проширивање знања
из геометријске
оптике
Примена знања у
струци






Оптика



разуме и примени законе одбијања и
преламања светлости
примени законе одбијања светлости код
огледала
разликује сабирна и расипна сочива и
умеће да одреди лик предмета
разуме примену оптичких система у
медицини и стоматологији
изведе лабораторијску вежбу, правилно
и безбедно рукује наставним
средствима, изврши потребне прорачуне
и израчуна грешке при мерењу
















Закон одбијања светлости. Огледала
Закон преламања светлости.
Тотална рефлексија
Преламање светлости кроз призму.
Преламање светлости кроз сочива.
Једначина сочива
Оптички системи: око, лупа,
оптички микроскоп. Електронски
микроскоп. Примена у медицини
(ендоскопија)
Демонстрациони огледи:
Демонстрација карактеристичних
зрака код огледала и сочива
Одреёивање жижне даљине
огледала и сочива
Пролаз праволинијског снопа
светлости кроз планпаралелну
плочу и призму
Лабораторијска
вежба:
Провера закона одбијања и
преламања на Хартловој плочи
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Елементи атомске, нуклеарне и савремене физике






Проширивање знања
о структури атома и
језгра
Схватање емисије и
апсорпције зрачења
Разумевање закона
радиоактивног
распада и
карактеристика
радиоактивног
зрачења








разуме квантни модел атома
зна како настаје емисија и апсорпција
зрачења
зна примену рендгенског зрачења и
заштиту од зрачења
зна принцип рада ласера и његову
примену
зна како настаје радиоактивно зрачење,
врсте зрачења и примену
схвата значај заштите од радиоактивног
зрачења














Боров модел атома. Емисионе
спектралне серије водоника
Квантни модел атома (квантни
бројеви и њихов физички смисао).
Паулијев принцип
Рендгенски зраци – врсте и својства
Апсорпција рендгенског зрачења,
физиолошки ефекат и заштита од
зрачења
Рендгенски апарати, примена у
дијагностици и терапији
Ласери, принцип рада, врсте и
својства. Примена ласера у
медицини и стоматологији
Радиоактивни распад. Врсте
распада и радиоактивног зрачења
Апсорпција радиоактивног зрачења,
физиолошки ефекат, заштита
Дозиметрија јонизујућег и
радиоактивног зрачења. Толерантне
дозе и заштита пацијената и
запослених
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

ТЕМА

Увод

ГЕОГРАФИЈА
68
први
1. Уочавање и схватање корелативних односа измеёу географије и других природних и друштвених наука;
2. Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи;
3. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије;
4. Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном размештају становништва;
5. Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;
6. Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у мултиетничком,
мултикултуралном и мултијезичком свету;
7. Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју;
8. Оспособљавање ученика за одговорно опхоёење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и унапреёивању животне средине.

ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА





дефинише предмет изучавања, значај, развој и
место географије у систему наука
разликује природне и друштвене елементе
географског простора и схвата њихове узајамне
узрочно-последичне везе и односе
одреди место географије у систему наука
препозна значај и практичну примену географских
сазнања



дефинише појам и функције државних граница,
разуме државно уреёење Србије и познаје државна
обележја: грб, заставу, химну
лоцира на карти положај и величину територије
Србије уз кратак опис битних карактеристика
граница са суседним земљама
дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на
карти Балканско полуострво и идентификује
његове опште географске карактеристике: физичке,
културне и демографске
анализира промене на политичкој карти
Балканског полуострва: настанак и распад
Југославије, стварање нових држава и облици







Савремене компоненте
географског положаја
Србије



Стицање знања о
предмету проучавања,
подели, значају и месту
географије у систему
наука
Уочавање и схватање
корелативних односа
измеёу географије и
других природних и
друштвених наука
Проширивање знања о
положају, месту и улози
Србије на Балканском
полуострву и
југоисточној Европи
Сагледавање сложених
друштвено-економских
процеса и промена у
jугоисточној Европи на
Балканском полуострву
и у нашој држави,
уочавaњем општих
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Предмет проучавања, подела и
значај
Место географије у систему
наука

Површина, границе, државно
уреёење и државна обележја
Србије
Регионалне географске
компоненте у светлу
савремених процеса на
Балканском полуострву и
југоисточној Европи
Компоненте географског
положаја Србије

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
теоријска настава (68 часова)
Место реализације наставе
Теоријска настава се
реализује у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 коришћење савремених
електронских
помагала,аналогних и
дигиталних географских
карата различитог размера
и садржаја
 коришћење информација
са Интернета

географских
карактеристика









Природни ресурси
Србије и њихов
економско географски
значај

Стицање нових и
продубљених знања о
природи Србије и њеном
утицају на живот и
привредне делатности
људи
Сагледавање физичкогеографских
компонената простора
Србије и разумевање
њиховог значаја за
живот људи и
могућности развоја
привреде
















њихове сарадње
дефинише појам географски положај и наведе
његову поделу
одреди укупан географски положај Србије
(повољан, неповољан), анализом својстава
чинилаца који га формирају: апсолутни и
релативни положај
дискутује о предностима и недостацима
географског положаја Србије
одреди у геолошком саставу Србије заступљеност
стена различите старости, састава и порекла,
значајних за појаву руда и минерала
лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије
велике целине: Српско-македонску масу, Карпатобалканиде, Унутрашње динариде, Централне
динариде и Панонску депресију и објасни њихов
постанак (деловање унутрашњих тектонских и
спољашњих сила)
идентификује основне макро-целине рељефа
Србије: Панонски басен и Планинску област
кратко опише постанак Панонског басена, одвоји
панонску Србију: Панонску низију и јужни обод
Панонског басена са прегледом главних елемената
рељефа
одреди планинску област и направи картографски
преглед громадних, карпатско-балканских,
динарских планина и већих котлина
објасни елементе и факторе климе, разликује
климатске типове у Србији и њихове одлике
направи преглед водног богатства Србије: одреди
на карти развоёа сливова, лоцира транзитне и
домицилне реке, објасни постанак, поделу и значај
језера и термоминералних вода
закључује о економском значају вода за
снабдевање насеља, наводњавање тла, производњу
хидроенергије, пловидбу, рибарство и туризам
дискутује о загаёивачима, последицама и мерама
заштите
дефинише појам земљиште (тло), одреди типове
тла на простору Србије, њихов састав и карактер
познаје утицај физичко-географских фактора на
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Геолошки састав и постанак
основних геотектонских
целина
Панонска Србија и јужни обод
Панонског басена
Планинско- котлинска Србија.
Родопске, Динарске и
Карпатско-балканске планине.
Клима. Одлике и економскогеографски значај
Воде и водни ресурси. Реке,
језера и термоминералне воде одлике и економскогеографски значај
Састав и карактер тла у Србији
- економско-географски значај.
Биљни и животињски свет.
Одлике и економскогеографски значај
Заштита, очување и
унапреёивање природе
Заштићена природна добра у
Србији



коришћење
интерактивних метода
рада
коришћење основне
литературе уз употребу
савремених технологија за
презентовање
користити географске и
историјске карте опште и
тематске
коришћење писаних
извора информација
(књиге, статистички
подаци, часописи...)

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
 праћење остварености
исхода
 тестови знања
Оквирни број часова по
темама
 увод - 4 часа
 савремене компоненте
географског положаја
Србије – 6 часова
 природни ресурси Србије
и њихов економско
географски значај - 13
часова
 становништво Србије - 7
часова
 насеља Србије - 8 часова
 привреда Србије - 11
часова
 регионалне целине
Србије - 11 часова
 Србија и савремени










Становништво Србије



Проширивање знања о
демографском развоју и
распореду становништва
у Србији
Уочавaње
демографскихпроблема
и могућности њиховог
превазилажења за
свеукупни друштвеноекономски развитак
наше земље
Формирање свести
онеговању националног
и културног идентитета












формирање типова вегетације и разноврсност
животињског света панонске и планинске области
Србије
дефинише: појам природна средина, предмет
проучавања заштите природе, значај заштите и
унапреёивања природе
наведе елементе природне средине, загаёиваче
воде, ваздуха, земљишта; последице загаёивања и
мере заштите
препозна појаве штетне по своје природно и
културно окружење и активно учествује у њиховој
заштити, обнови и унапреёивању
дефинише: парк природе, предео изузетних одлика,
резерват природе, споменик природе и природне
реткости
Разликује заштићена природна добра у Србији:
Голија, Фрушка гора, Ђердап, Тара и др.
опише антропогеографска обележја и историјскогеографски континуитет насељавања Србије
објасни кретањестановништва и територијални
размештај становништва у Србији
укаже на промену броја становника Србије и
наведе факторе који условљавају промене
становништва
уз помоћ графичких метода анализира основне
демографске одлике; објашњава их, врши
предвиёања и изводи закључке
дефинише појмове: наталитет, морталитет и
природни прираштај
дефинише појам миграције и разликује типове и
видове миграција
објасни структуру становништва у Србији
(биолошка, економска, социјална, национална)
разликује појмове националног, етничког и
културног идентитета
изгради став о једнаким правима људи без обзира
на расну, националну, верску и другу припадност
објасни демографске проблеме и популациону
политику у Србији
дефинише појам дијаспоре
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процеси у Европи и
свету - 8 часова













Антропогеографска обележја.
Историјско-географски
континуитет насељавања
Србије
Кретање и територијални
размештај становништва
(наталитет, морталитет и
природни прираштај)
Миграције. Појам, значај,
типови и видови
Структура становништва:
биолошка, економска,
социјална,национална
(етничка и верска)
Демографски проблеми и
популациона политика у
Србији
Срби у непосредном и ширем
окружењу
Срби и наше становништво у
Европи и ваневропским
континентима. Однос
дијаспоре и Србије













Насеља Србије





Проширивање знања о
насељима и факторима
њиховог развоја
Разумевање вредности
сопственог културног
наслеёа и повезаности са
другим културама и
традицијама
Развијање свести о
вредности и значају
антропогених културних
добара
Уочавање
трансформације насеља
и њихових мрежа и
система













лоцира подручја на којима живи српско
становништво у непосредном и ширем окружењу
(Маёарска, Румунија, Македонија, Албанија, Црна
Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија)
разликује компактну и појединачну насељеност
српског становништва у подручјима непосредног
и ширег окружења
објасни основне карктеристике становништва
Републике Српске
лоцира аутохтоне српске територије (северни
делови Далмације, Лика, Кордун, Банија,
Славонија и Барања)
објасни радне миграције у европске земње и
именује државе и градове у којима има нашег
становништва
објасни исељавање нашег становништва на
ваневропске континенте
разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске
земље
именује државе и градове у којима живи наше
становништво
објасни однос и везе дијаспоре и Србије
дефинише појам насеља
објасни постанак, развој и размештај насеља
Србије
наведе факторе развоја и трансформације насеља и
њихових мрежа и система
лоцира градске центре Србије
образложи улогу градских центара у регионалној
организацији Србије
лоцира осовине (појасеве) развоја Србије:
Дунавско-савска, Велико-моравска и Јужноморавска
разликује врсте, функције и типове насеља.
опише карактеристике урбаних целина.
разликује значење појмова урбанизација,
деаграризација, индустријализација и
терцијаризација.
именује антропогена културна добра и објасни
њихову заштиту
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Постанак, развој и размештај
насеља Србије
Подела насеља.Сеоска,
градска, приградска и
привремена
Економско-географски
фактори развоја и
трансформације насеља и
њихових мрежа и система
(урбанизација, деаграризација,
индустријализација и
терцијаризација)
Градски центри и њихова улога
у регионалној организа-цији
Србије
Осовине (појасеви) развоја
Србије: Дунавско-савска,
Велико-моравска и Јужноморавска







Проширивање и
продубљивање знања о
привреди Србије и
њеним основним
карактеристикама
Сагледавање
потенцијала и
могућности Србије за
њену конкурентност у
светској привреди










Привреда Србије






Регионалне целине
Србије

Стицање и проширивање
географских знања
орегионалним целинама
Србије и сагледавање
њихових специфичности





анализира утицај природних и друштвених
чиниоца на условљеност развоја и размештаја
привреде Србије и групише гране привреде по
секторима
објасни како природни и друштвени фактори утичу
на развој и размештај пољопривреде Србије
дефинише гране пољопривреде у ужем смислу
(земљорадња и сточарство) и ширем смислу
(шумарство, лов и риболов), наведе значај
пољопривреде
препозна основне функције шумарства, значај
шума, факторе који их угрожавају и мере заштите
утврди значај лова и риболова
дефинише значај Енергетике и Рударства; наведе
енергетске ресурсе и минералне сировине и
направи њихов картографски преглед на
територији Србије
објасни појмове: индустрија и индустријализација,
одрживи развој и наведе факторе развоја и
размештаја, поделу индустрије и њен значај
анализира утицај природних и друштвених
фактора на развој саобраћаја, кратко опише врсте
саобраћаја и њихов значај
направи картографски преглед главних друмских
и железничких праваца у Србији, пловних река и
канала, већих лука и аеродрома
дефинише појмове: трговина, трговински и платни
биланс и одреди значај трговине
анализира утицај природних и друштвених
фактора на развој туризма, дефинише и наведе
поделу туризма
дефинише појам регије и направи картографски
преглед регионалних целина Србије
лоцира на карти Србије границе Војводине и
њених предеоних целина и препозна њене
природне и друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Шумадије и
Поморавља и наведе њихове природне и
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Антропогена културна добра и
њихова заштита.
Развој, размештај и основне
карактеристике привреде
Србије
Пољопривреда - развој, значај
и подела
Шумарство, лов и риболов
Рударство и енергетика
Индустрија - појам, подела,
структура и значај
Саобраћај и трговина
Туризам

Војводина
Шумадија и Поморавље
(западно и велико)
Западна Србија
Старовлашко-рашка висија
Источна Србија
Јужно Поморавље
Косово и Метохија










Србија и савремени
процеси у Европи и
Свету

Стицање знања о
савременим политичким
и економским процесима
у Европи и свету као
услова напретка свих
земаља и народа





Стварање реалне слике о
Србији у светским
размерама и савременим 
меёународним процесима





друштвене одлике
препозна на карти Србије границе западне Србије и
опише њене природне и друштвене одлике
идентификује на карти Србије Старовлашко-рашку
висију уз анализу њених природних и друштвених
одлика
лоцира на карти Србије границе источне Србије и
наведе њене природне и друштвене одлике
препозна на карти Србије границе јужног
Поморавља и препозна његове природне и
друштвене одлике
потврди на карти Србије границе Косова и
Метохије и дискутује о његовим природним и
друштвеним одликама
дефинише појмове: процес интеграције,
демократска регионализација, глобализација
објасни економске интеграције на Балкану и у
југоисточној Европи и познаје мирољубиву
политику Србије у меёународним оквирима и на
Балкану
лоцира на карти Европе земље чланице ЕУ, опише
историјат развоја, наведе циљеве и дефинише
проблеме унутар Уније
објасни услове које Србија треба да испуни да би
постала равноправна чланица заједнице.
разликује улогу, значај и видове деловања
меёународних организација: (CEFTA, EFTA,
NAFTA, OECD, OPEK, APEK, G8, BRIK...)
објасни улогу, значај и видове деловања Светске
банке и Меёународног монетарног фонда и улогу
Србије у овим организацијама
опише историјат развоја УН, наведе циљеве и
структуру организације и образложи привженост
Србије УН
дефинише појам глобализације и разликује одлике
политичке, територијалане, економске, културне и
другe видовe глобализације.Објасни приоритете
Србије у погледу процеса глобализације













Сарадња Србије са другим
државама и меёународним
организацијама
Европска унија оснивање,чланице,
циљеви,проблеми, фондови и
њихова приступачност
Однос Србије према осталим
европским и ваневропским
економским и политичким
интеграцијама
Светско тржиште капитала,
структура и меёународни
значај
Уједињене нације. Структура и
меёународни значај. Србија и
УН
Глобализација као светски
процес

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА - српски језик и књижевност, историја, граёанско васпитање, верска настава, социологија са правима граёана, предузетништво
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ХЕМИЈА
Разред: први
Годишњи фонд часова: 68
Циљеви предмета:
1.
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;
2.
Разумевање односа измеёу структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;
3.
Развој функционалне хемијске писмености;
4.
Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;
5.
Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;
6.
Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијским лабораторијама и свакодневном животу;
7.
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;
9.
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
10.
Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;
11.
Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;
12.
Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;
13.
Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању.

ТЕМА

Структура
супстанци

ЦИЉ
 Разумевање концепта о
корпускуларној граёи
супстанци
 Разумевање односа измеёу
структуре супстанци и
њихових својстава
 Разумевање зависности
својстава супстанци од
типа хемијске везе
 Разумевање утицаја
меёумолекулских сила на
физичка својства
супстанци

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити
у стању да:
 објасни електронеутралност атома
 објасни појам изотопа и примену
изотопа у медицини
 разликује атом од јона
 објасни принципе уреёења
електронског омотача атома
 одреди број валентних електрона
 објасни узрок хемијског повезивања
атома
 објасни типове хемијских веза
 разликује јонску везу од ковалентне
везе
 разликује неполарну од поларне
ковалентне везе
 препозна када се и како формира
водонична веза и њен значај у
процесу растварања и у биолошким
системима
 примени појам релативне атомске

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА






Граёа атома и изотопи
Јонска веза
Ковалентна веза
Водонична везa
Релативна атомска и молекулска
маса
 Количина супстанце и моларна
маса
Демонстрациони огледи:
 Реактивност елемената 1. групе
ПСЕ
 бојење пламена
 Реактивност елемената 17. групе
ПСЕ
 Сублимација јода
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На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начином оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:



теоријска настава
демонстрациони огледи

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
 одговарајућем кабинету
 специјализованој учионици



 Разумевање односа измеёу
квалитативног састава
дисперзног система и
његових својстава
 Разумевање утицаја
квантитативног односа
компоненти раствора на
његова својства
 Разумевање значаја
примене дисперзних
система у свакодневном
животу и у медицини









Дисперзни
системи









Хемијске
реакције



Разумевање концепта
одржања материје кроз
принципе одржања масе
и енергије

масе и релативне молекулске масе
примени појам количине супстанце и
повезаност количине супстанце са
масом супстанце
примени квантитативно значење
симбола и формула
објасни да су дисперзни системи
смеше више чистих супстанци
разликује дисперзну фазу и дисперзно
средство
објасни појам хомогене смеше
дефинише појам и наведе примену
аеросола, суспензија, емулзија и
колоидних раствора
користећи предходна знања о
структури супстанце предвиди
растворљивост одреёене супстанце
објасни појмове засићен, незасићен и
презасићен раствор
објасни утицај температуре на
растворљивост супстанци
објасни утицај температуре и притиска
на растворљивост гасова
израчуна масени процентни садржај
раствора
израчуна количинску концентрацију
раствора
прерачуна један начин изражавања
садржаја раствора у други
припреми раствор задате
концентрације
објасни значај осмозе и дифузије за
биолошке системе
објасни колигативна својства раствора
и њихов значај у струци

 објасни да хемијска промена значи
настајање нових супстанци,
раскидањем постојећих и стварањем
нових хемијских веза

Препоруке за реализацију наставе
• неопходна предзнања поновити уз максимално
ангажовање ученика

 Дисперзни системи
 Растворљивост
 Масени процентни садржај
раствора
 Количинска концентрација
раствора
 Осмоза и дифузија
 Колигативна својства раствора
Демонстрациони огледи:
 припремање раствора познатог
масеног процентног садржаја
 припремање раствора одреёене
количинске концентрације
 испитивање растворљивости
супстанци у води
 растварање натријум-хидроксида
и амонијум-хлорида у води

• ново градиво обрадити увоёењем што више
примера из реалног живота и подстицати ученике на
размишљање и самостално закључивање
• у настави се изводе сви предвиёени
демонстрациони огледи, како би ученици разумели
значај хемијског експеримента као примарног извора
знања и основног метода сазнавања у хемији
• наставник бира примере и демонстрационе огледе у
складу са потребама струке
• прилагодити разматрање квантитативног аспекта
хемијских реакција потребама образовног профила
• упућивати ученике на претраживање различитих
извора, применом савремених технологија за
прикупљање хемијских података
• указивати на корисност и штетност хемијских
производа по здравље људи
 указивати на повезаност хемије са техничкотехнолошким, социо-економским и друштвеним
наукама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмену проверу знања
 писану проверу знања

 Хемијскe реакцијe
 Хемијске једначине
 Типови хемијских реакција
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Развој концепта о
корпускуларној граёи
супстанци на основу
разумевања хемијских
реакција
Разумевање концепта
хемијске равнотеже и
њеног значаја за
биолошке системе

 разликује типове хемијских
реакција(анализа,синтеза,
супституција, адиција, оксидоредукција...)
 напише једначине за хемијске реакције
 примени и користи знања из
стехиометријског израчунавања
 објасни да су неке реакције егзотермне
а неке ендотермне
 познаје теорију активних судара и
значај енергије активације за хемијске
промене
 напише израз за брзину хемијске
реакције применом Закона о дејству
маса
 објасни који фактори утичу на брзину
хемијске реакције и како утичу
 разликује коначне и равнотежне
хемијске реакције
 објасни појам хемијска равнотежа
 објасни значај хемијске равнотеже за
процесе из свакодневног живота
 дефинише појам електролита
 објасни појам јаки и слаби електролити
 прикаже електролитичку дисоцијацију
киселина, база и соли хемијским
једначинама
 прикаже јонизацију воде хемијском
једначином
 дефинише pH вредност
 објасни шта је кисела, базна и
неутрална средина

 Стехиометријска израчунавања на
основу хемијских једначина
 Топлотни ефекти при хемијсим
реакцијама
 Брзина хемијске реакције
 Фактори који утичу на брзину
хемијске реакције
 Хемијска равнотежа
 Електролити
 Електролитичка дисоцијација
киселина, база и соли
 Јонски производ воде и pH
вредност
 Пуфери
 Оксидо-редукциони процеси
Демонстрациони огледи:
 утицај концентрације реактаната,
температуре и природе реактаната
на брзину хемијске реакције
 реакција калијумперманганата и
глицерола
 одреёивање електричне
проводљивости водених раствора
: натријум-хлорида, амонијака,
хлороводоничне киселине
 одеёивање pH вредности водених
раствора : HCl, NaOH, CH3COOH,
NH3, NaHCO3 универзалним
индикатором

 објасни значај pH вредности раствора
телесних течности човека
 објасни стабилност pH вредности у
пуферском систему
 објасни процесе оксидације и
редукције као отпуштања и примања
електрона
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Број часова по темама






структура супстанци(8)
дисперзни системи(10)
хемијске реакције(20)
хемија елемената и једињења(28)
хемијски аспекти загаёивања животне
средине(2)

 Разумевање односа
структуре супстанци и
њихових својстава
 Разумевање значаја
примене елемената и
једињења у свакодневном
животу и у медицини
 Разумевање значаја и
примене елемената и
једињења у очувању
здравља и лечењу

Хемија
елемената и
једињења

Разумевање
условљености физичких
и хемијских својстава
органских једињења
природом атома који
изграёују њихове
молекуле и типом
хемијске везе у
њиховом молекулу
 Разумевање феномена
изомерије
 Развој способности
комуникације у хемији
коришћењем и
применом структурних и
рационалних формула
 Разумевање појма
функционалне групе у

 зна да је у оксидо-редукционим
реакцијама број отпуштених електрона
једнак броју примљених електрона
 одреди оксидациони број атома у
молекулу
 зна да се при оксидацији оксидациони
број повећава , а при редукцији
смањује
 одреди коефицијенте у једначинама
оксидо-редукционих реакција методом
електронског биланса
 објасни периодичност промене
својстава елемената у ПСЕ
 разликује метале, неметале и
металоиде
 објасни како се мења реактивност
елемената у групи и у периоди ПСЕ
са порастом атомског броја
 напише једначине стварања оксида
метала и неметала
 наводи најважнија једињења елемената
представника група ПСЕ, њихова
својства и примену у свакодневном
животу, индустрији и посебно у
медицини
 објасни примену азота и кисеоника у
медицини
 објасни појам биогени елементи
 објасни улогу гвожёа у хемоглобину и
миоглобину
• разликује алкане, алкене, алкине и
циклоалкане,
 објасни структуру ароматичних
угљоводоника
 разликује хидроксилну, алдехидну,
карбонилну, карбоксилну, естарску,
етарску и амино групу
 објасни како настаје пептидна веза
 објасни структуру протеина,
примарну, секундарну, терцијарну и



Периодичност промене својстава
елемената у ПСЕ
 Племенити гасови
 Упоредни преглед и општа
својства елемената 17, 16, 15, 14.
и 13. групе ПСЕ
 Упоредни преглед и општа
својства елемената 1. и 2. групе
ПСЕ
 Упоредни преглед и општа
својства прелазних метала (3-11.
група) и елемената 12. групе
 Структура органских молекула
 Угљоводоници
 Органска кисеонична једињења
 Биомолекули
Демонстрациони огледи:
 реакције натријума и калијума са
водом
 добијање и испитивање својстава
угљеник(IV)- оксида
 добијање и испитивање својстава
сумпор(IV)-оксида
 реакција хлороводоничне
киселине са калцијум-карбонатом
и натријум-ацетатом
 дејство сирћетне киселине на
метале
 добијање етанола алкохолним
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органским молекулима
 Разумевање
условљености физичких
и хемијских својстава
органских супстанци
природом и положајем
функционалне групе у
молекулу
 Разумевање
функционалне групе као
критеријума за
класификацију органских
супстанци
 Разумевање значаја
примене једињења
са:хидроксилном,
етарском, карбонилном,
карбоксилном, естарском
и амино групом у струци
и у свакодневом животу
 Развијање знања о
биогеним елементима и
биолошки важним
једњењима
 Разумевање критеријума
за класификације
биолошки важних
једињења

кватернарну
 напише једначину естерификације
глицерола масним киселинама
 наведе називе и напише структурне
формуле представнике масних
киселина, засићених и незасићених
 објасни реакцију сапонификације,
поделу масти на осапуњиве и
неосапуњиве (фосфолипиди, лецитин,
холин)
 разликује моносахариде ,дисахариде и
полисахариде
 разликује липосолубилне и
хидросолубилне витамине









 Развијање знања о
аминокиселинама и
протеинима и њиховом
биолошком значају
 Развијање знања о
угљеним хидратима и
њиховом биолошком
значају
 Развијање знања о
липидима и њиховом
биолошком значају
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врењем глукозе
доказивање етанола «алкотестом»
јодоформска проба на етанол
доказивање скроба раствором јода
растварање скроба у топлој и
хладној води
хидролиза скроба
згрушавање протеина лимунском
киселином
растворљивост C витамина и
каротина

Хемијски
аспекти
загаёивања
животне
средине

 Разумевање и просуёивање
о начину одлагања и
уништавања хемијских
загаёивача животне
средине и медицинског
отпада
 Развој одговорног става
према коришћењу
супстанци у свакодневном
животу и професионалном
раду
 Оспособљавање за
заштиту од потенцијалних
ризика и адекватно
реаговање при незгодама у
хемијској лабораторији и у
свакодневном животу

 објасни штетно дејство супстанци на
животну средину и здравље људи
 објасни како настаје аерозагаёење
 објасни својства примарних и
секундарних загаёивача
 објасни настајање и последице
киселих киша
 објасни настајање и последице ефекта
стаклене баште
 објасни како настају отпадне воде
 објасни изворе и узроке загаёивања
земљишта
 наводи начине правилног одлгања
хемијског и медицинског отпада

 Хемијски загаёивачи животне
средине
 Загаёивање атмосфере
 Загаёивање воде
 Загаёивање земљишта
 Хемијски и медицински отпад

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Физика
 Биологија
 Медицинска биохемија
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Назив предмета:

БИОЛОГИЈА

Годишњи фонд часова:

68

Разред:

први

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Биологија ћелије

ТЕМА

Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, граёи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба;
Разумевање процеса гаметогенезе, оплоёења и развића животиња;
Схватање односа човека и животне средине;
Разумевање структуре екосистема и биосфере;
Схватање концепта одрживог развоја;
Проширивање знања о различитим облицима загаёивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека.

ЦИЉ
 Упознавање са предметом
и значајем цитологије као
научне дисциплине
 Проширивање знања о
особинама живих бића и
нивоима организације
биолошких система
 Упознавање са хемијским
саставом ћелије, граёом и
функцијом
 Схаватање значаја
фотосинтезе и ћелијског
дисања
 Разумевање процеса који
се одигравају током
ћелијског циклуса
 Разумевање тока и значаја
ћелијских деоба

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 дефинише предмет проучавања цитологије
 наведе главне особине живих бића и нивое
организације биолошких система
 објасни хемијску структуру ћелије
 објасни функцију ћелијских органела
 објасни разлике измеёу биљне и животињске
ћелије
 објасни ток и значај кључних метаболичких
процеса: фотосинтезе и ћелијског дисања
 објасни фазе ћелијског циклуса
 објасни ток и значај митозе и мејозе

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Цитологија као научна дисциплина
биологије која проучава организацију
ћелије
 Основне карактеристике живих бића
 Нивои организације биолошких
система
 Граёа ћелије и ћелијских органела
 Биљна и животињска ћелија
 Ћелијски циклус и ћелијске деобе

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима евидентирања и оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз комбинацију различитих
облика наставног рада и врста наставе
(дидактичких модела).
Место реализације наставе
Кабинет за биологију, универзална учионица,
адекватни објекти изван школског комплекса.
Оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика (путем
усмене и писане провере знања, тестирања, израде
презентација и пројеката, организовања и
учествовања у дебатама).
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Основни појмови екологије

Биологија развића

 Проширивање знања о
начинима размножавања
и гаметогенези
животиња
 Схватање везе измеёу
типова јајних ћелија,
бластула и типова
гаструлације
 Разумевање значаја
екстраембрионалних
творевина за опстанак и
развој ембриона
 Одреёивање основних
фаза постембрионалног
развића

 Проширивање знања о
предмету истраживања
и значају екологије
 Схватање структуре
екосистема/биосфере и
процеса који се у њима
одвијају
 Разумевање значаја
биодиверзитета за
опстанак живота на
Земљи

 наброји начине размножавања животиња
 илуструје шеме процеса гаметогенезе
 утврди везу измеёу типова јајних ћелија,
типова бластула и типова гаструлације
 процени значај екстраембрионалних
творевина за развој ембриона
 анализира процесе постембрионалног
развића

 Начини размножавања животиња
 Гаметогенеза. Сперматогенеза
 Оогенеза, сазревање фоликула
 Типови јајних ћелија, оплоёење,
типови развоја оплоёене јајне
ћелије (овипарност, вивипарност,
ововивипарност)
 Процес оплоёења код сисара
 Браздање , типови браздања,
бластулација и типови бластуле
 Гаструлација и деривати клициних
листова
 Неурула, настанак осовинских
органа и ембрионална индукција
 Органогенеза-ембрионално порекло
телесних ткива и органа
 Екстраембрионалне творевине
(жуманцетна кеса, амнион, хорион,
алантоис, плацента)
 Постембрионално развиће
(метаморфоза, регенерација),
старење и смрт
 Индивидуално развиће човека
 Поремећаји развића

 дефинише предмет истраживања и значај
екологије
 објасни структуру екосистема
 објасни процесе који се одигравају у
екосистему
 анализира меёусобне односе организама у
ланцима исхране
 објасни структуру биосфере
 анализира биогеохемијске циклусе у
биосфери
 утврёује значај биодиверзитета за опстанак
живота на Земљи

 Дефиниција, предмет истраживања
и значај екологије
 Структура екосистема
 Процеси који се одигравају у
екосистему
 Биодиверзитет
 Биосфера као јединствени еколошки
систем Земље
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Oквирни број часова по темама
 биологија ћелије (25 часова)
 биологија развића (20часова)
 основни појмови екологије (8 часова)
 животна средина и одрживи развој (8 часова)
 еколошка култура (7 часова)
Препоруке за реализацију наставе
 поштовање свих дидактичких принципа
 применa наставних средстава, реализација
теренске наставе, реализација биолошких
наставних екскурзија
 комбиновање различитих дидактичких модела
(проблемска, тимска настава биологије)
 реализација самосталних ученичких радова
(есеји, презентације, реферати, пројекти, дебате)

Животна средина и одрживи развој
Еколошка култура

 Проширивање знања о
изворима и врстама
загаёивања животне
средине
 Разумевање концепта
одрживог развоја
 Разумевање значаја
различитих облика
заштите и унапреёивања
животне средине
 Развијање свести о
последицама глобалних
климатских промена

 наведе изворе загаёивања животне средине
 анализира врсте загаёивања свог
непосредног окружења
 процени последице загаёивања животне
средине
 објасни значај одрживог развоја
 наведе облике енергетске ефикасности
 наведе узроке нестајања биљних и
животињских врста на територији Србије
 испољи одговоран однос према домаћим
животињама, кућним љубимцима, огледним
животињама, крзнашицама и осталим
угроженим животињским и биљним врстама
 процени последице глобалних климатских
промена

 Извори загаёивања животне средине
 Последице загаёивања животне
средине
 Заштита животне средине и
одрживи развој
 Глобалне промене у животној
средини и њихове последице

 Проширивање знања о
начинима и значају
одржавања личне
хигијене и хигијене
животног и радног
простора
 Схватање значаја
правилне употребе
производа
 Разумевање различитих
утицаја на здравље
човека

 објасни значај одржавања личне хигијене,
хигијене животног и радног простора
 разликује адитиве опасне по здравље
 објасни значај употребе производа у складу
са декларацијом и упутством у циљу
очувања сопственог здравља и заштите
животне средине
 процени значај употребе биоразградиве
амбалаже
 објасни начине и значај одлагања отпада
 протумачи утицаје стреса, буке,
психоактивних супстанци, брзе хране и
физичке активности на здравље човека



Уреёење животног и радног
простора
 Потрошачка култура
 Утицај савременог начина живота
на здравље човека

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Физика
 Хемија
 Географија
 Анатомија и физиологија
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета:

Основе молекуларне биологије

ТЕМА

ЦИЉ
 Упознавање са
предметом
истраживања и
значајем
молекуларне
биологије
 Схватање концепта
централне догме
молекуларне
биологије
 Разумевање значаја
гена за формирање
особина живих бића
 Упознавање са
процесима
репликације,
транскрипције и
транслације
 Разумевање значаја
генетичког
инжењеринга и
молекуларне
биотехнологије за
жива бића

БИОЛОГИЈА
70
други
1. Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и одржање живота;
2. Упознавање са основним правилима наслеёивања и узроцима варирања особина организама;
3. Упознавање са општим принципима генетике човека;
4. Упознавање са основним принципима еволуционе биологије.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
 дефинише предмет истраживања и значај
молекуларне биологије
 формулише концепт централне догме
молекуларне биологије
 утврёује значај гена за формирање особина
живих бића (посебно код човека)
 анализира процесе репликације, транскрипције и
транслације
 образлаже начине настанка рекомбинантне ДНК
и ГМО
 процењује позитивне и негативне ефекте
генетичког инжењеринга и молекуларне
биотехнологије на жива бића

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

 Предмет истраживања и значај
молекуларне биологије
 Централна догма молекуларне
биологије
 Значај протеина за наследни
материјал
 Молекуларне основе наслеёивањануклеинске киселине
 Генетичка шифра
 Појам и особине гена, генске
мутације, геном, генотип
 Хумани геном
 Репликација
 Транскрипција
 Транслација
 Рекомбинантна ДНК и генетички
инжењеринг
 Молекуларна биотехнологија
 Историјат ГМО (генетички
модификовани организми) и
примери
 Употреба ГМ хране

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима евидентирања и оцењивања.
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Облици наставе
Предмет се реализује кроз комбинацију различитих
облика наставног рада и врста наставе (дидактичких
модела).
Место реализације наставе
Кабинет за биологију, биолошка радионица,
универзална учионица, адекватни објекти изван
школског комплекса.
Оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика (путем усмене
и писане провере знања, тестирања, израде
презентација и пројеката, организовања и
учествовања у дебатама).
Оквирни број часова по темама
 основе молекуларне биологије (20 часова)
 механизми наслеёивања особина (20 часова)
 основе генетике човека (15 часова)
 основни принципи еволуционе биологије (15
часова)

Механизми наслеёивања особина
Основе генетике човека

 Упознавање са
основним правилима
наслеёивања
 Упознавање са
узроцима
варијабилности особина
организама у природи

 Упознавање са
општим принципима
генетике човека
 Разумевање значаја
генетичких
саветовалишта

 објасни појмове: генерација, наслеёивање,
хромозом, ген, генотип и фенотип
 објасни Менделова правила наслеёивања
 објасни: интермедиарно, везано, кодоминантно и
полигено наслеёивање
 објасни облике интеракције меёу генима
(епистатични и хипостатични гени,
комплементарни гени, инхибиторни гени,
плејотропни ефекат гена)
 објасни наслеёивања пола и наслеёивање полно
везаних својстава
 објасни факторе варијабилности организама у
природи (комбинативно наслеёивање,
модификације, мутације)
 објасни природу и значај генских мутација
 наведе врсте и последице хромозомских
мутација (структурних и нумеричких)
 објасни Харди-Вајнбергово правило
 објасни утицај мутација, миграција, селекције и
генетичког дрифта на генетичку структуру
популација
 наведе начине вештачког оплемењивања биљака
и животиња
 објасни значај вештачке селекције и
оплемењивања биљака и животиња
 наведе методе изучавања у генетици човека
 објасни појмове: кариотип, кариограм и
идиограм
 опише хромозоме човека и наслеёивање пола код
човека
 наведе неколико особина човека које су
детерминисане аутозомно доминантно и
аутозомно рецесивно
 наведе особине човека које се наслеёују полно
везане
 објасни генетичку контролу развића и старења
човека

 Механизми наслеёивања,
хромозоми, ген, генотип, фенотип
 Менделова правила наслеёивања
 Типови наслеёивања особина
 Облици интеракције меёу генима
 Типови наслеёивања пола и полно
везана својства
 Узроци варијабилности организама
у природи
 Хромозомске мутације и мутагени
агенси
 Генске мутације
 Генетичка условљеност канцера
 Генетичка структура популација
 Вештачка селекција и
оплемењивање биљака и животиња

 Методе изучавања у генетици
човека
 Хромозоми човека, појам
кариотипа, кариограма и идиограма
 Моногенско наслеёивање
 Полигено наслеёивање
 Генетичка контрола развојних
процеса
 Имуногенетика
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Препоруке за реализацију наставе
 поштовање свих дидактичких принципа
 применa наставних средстава, реализација
теренске наставе, реализација биолошких
наставних екскурзија
 комбиновање различитих дидактичких модела
(проблемска, тимска настава биологије)
 реализација самосталних ученичких радова
(есеји, презентације, реферати, пројекти, дебате)

Основни принципи
еволуционе биологије

 Разумевање појава,
процеса и односа у
природи на основу
биолошких закона
модела и теорија

 објасни наслеёивање крвних група
 наведе неке од последица промена у структури и
броју хромозома код човека (анеуплоидије,
мозаицизам, полиплоидије, миксоплоидије и
химеризам)
 наведе узроке који доводе до генских и
хромозомских аберација код човека
 објасни последице брака у сродству
 објасни значај генетичких саветовалишта и раног
откривања наследних болести
 дефинише појмове еволуције и филогенетског
развоја живих бића
 наведе разлике Ламаркове, Дарвинове и
савремене теорије еволуције
 наведе доказе савремене теорије еволуције
 објасни који чиниоци мењају генетичку
структуру популације и на који начин
 објасни начине настанка нових врста
 опише порекло човека

 Наслеёивање пола код човека и
особина везаних за полне
хромозоме
 Последице укрштања у сродству
 Генетика старења
 Генетичко саветовање и рано
откривање наследних болести

 Абиогена еволуција, теорије и
докази еволуције
 Филогенетски развој живих бића
 Генетичка структура популације
 Генетичка равнотежа популације
 Фактори који мењају генетичку
структуру популације (селекција,
мутације, миграције и генетички
дрифт)
 Постанак органских врста
 Порекло човека и утицај на правац и
брзину еволуционих процеса

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА




Физика
Хемија
Хигијена и здравствено васпитање
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета:

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА
60
трећи
 Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва;
 Развија способност код ученика за улогу одговорног граёанина за живот у демократски уреёеном и хуманом друштву;
 Унапреёује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;

ТЕМА

ЦИЉ

Структура и
организација друштва

 Упознавање са
функционисањем,
структуром и
организацијом друштва

Држава и политика

Устав и правна држава

 Упознавање са политиком
као вештином управљања
друштвом
 Оспособљавање за
демократско мишљење
 Упознавање са
функционисањем
државних институција и
органа власти

 Упознавање са Уставом
Републике Србије,
његовим историјским
претечама и правосудним
системом Републике
Србије

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

 схвати структуру и организацију друштва
 објасни улогу друштвених група с посебним
освртом на брак и породицу
 схвати друштвену поделу рада
 објасни узроке друштвеног раслојавања
 наведе друштвене установе и друштвене
организације и направи разлику измеёу њих
 разликује особености сеоског и градског
становништва
 опише улогу политике у друштву
 објасни појам, развој и облике суверености
и демократије
 разликује законодавну, извршну и судску
власт
 разликује удружења граёана и политичке
партије
 препозна идеолошке разлике партија и
поделу на левицу, десницу и центар
 схвати изборни поступак и конституисање
скупшине и владе
 разликује државне органе власти
 разликује аутономију и локалну самоуправу
 разуме функционисање локалне самоуправе
 схвати значај устава као највишег правног
акта
 разликује устав од закона
 направи преглед развоја уставности у
Србији
 уочи значај владавине права и правне
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Појам и елементи друштва
Друштвене групе
Брак и породица
Друштвена подела рада
Друштвено раслојавање
Друштвене установе и
организације
 Насеља и становништво
 Политика - вештина управљања
друштвом
 Појам и развој демократије
 Конститутивни елементи
државе
 Подела власти
 Oрганизације граёана
 Политичке партије
 Избори
 Скупштина
 Државни органи власти
 Аутономија
 Локална самоуправа





Значење појма устав
Историјски развој уставности
Уставност и законитост
Владавина права – правна
држава
 Устав Републике Србије

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (60 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Користити актуелне примере из
штампе и других медија
релевантне за предмет
 Користити Устав и релевантне
законе у зависности од садржаја
који се обраёује
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама

Људска права и слободе

 Богаћење знања о
људским правима и
слободама и о улози
појединца у друштвеном
и политичком животу

Култура и друштво

 Развијање знања о
културним тековинама

Друштвене промене и
развој друштва

 Оспособљавање за живот
у друштву изложеном
сталним променама и
изазовима које доноси
развој савременог
друштва
 Стицање знања о
хоризонталној и
вертикалној
покретљивости друштва

државе
 зна основне одредбе Устава Републике
Србије
 схвати функционисање правосудног
система Републике Србије
 схвати људска права и слободе и свој
положај у друштву
 зна на који начин се штите права и слободе
граёана

 уочи разлику и сличности измеёу културе и
цивилизације
 схвати настанак религије и религиjског
мишљења
 идентификује монотеистичке религије и
објасни специфичности хришћанства
 разликује обичај и морал
 схвати разлику измеёу уметности, масовне
културе, подкултуре, шунда и кича
 идентификује друштвене промене
 зна основне карактеристике хоризонталне и
вертикалне покретљивости
 препозна друштвени развој
 формира став према савременим
тенденцијама у развоју глобалног друштва

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
 Историја
 Медицинска етика
 Здравствена психологија
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 Правосудни систем Републике
Србије (судова и тужилаштава)

 Појам граёанина и његове
обавезе и права
 Лична права и слободе граёана
 Политичка права и слободе
граёана
 Економска права и слободе
граёана
 Породично право
 Остала права и слободе граёана
 Заштита права и слобода
граёана
 Појам културе и цивилизације
 Религија
 Настанак религијског мишљења
 Монотеистичке религије
 Хришћанство
 Обичај и морал
 Уметност
 Масовна култура
 Појам и врсте друштвених
промена
 Друштвена покретљивост
 Друштвени развој

 Структура и организација
друштва (12 часова)
 Држава и политика (16 часова)
 Устав и правна држава (6 часова)
 Људска права и слободе (6
часова)
 Култура и друштво (14 часова)
 Друштвене промене и развој
друштва (6 часова)

A2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета:

Организација човечјег тела

ТЕМА

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА
136
Први

Стицање неопходних стручних знања о анатомској граёи и функцији органа и организма као целине;

Стицање знања из анaтомије и физиологије неопходних за изучавање свих стручних предмета.
ЦИЉ







ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:
Стицање знања о

наведе латинском терминологијом
организацији
називе основних делова човечјег тела;
човечјег тела,

наброји нивое у организацији човечјег
повезаности система
тела;
органа и значају

наброји системе органа;
хомеостазе;

објасни појам нервне и хуморалне
Стицање знања о
регулације;
врстама ткива,

објасни појам и значај хомеостазе;
њиховој граёи и

објасни граёу и функције четири
функцији;
основне врсте ткива;
Стицање знања о

објасни процесе стварања и одавања
телесној
топлоте.
температури и њеној
регулацији.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
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Предмет изучавања анатомије
и физиологије;
Подела човечјег тела топографски делови тела;
Оријентационе равни тела;
Функционална организација
човечјег тела (нивои);
Механизми регулације и
хомеостаза;
Епителна ткива;
Везивна ткива (општа и
специјализована);
Мишићна ткива;
Нервно ткиво;
Телесна температура и њена
регулација.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.
Реализација наставе:
 теоријска настава (136
часова)
Место реализације наставе
 анатомски кабинет
 учионица
Препоруке за реализацију
наставе
 При објашњавању поделе
човечјег тела дати термине за:
главу, врат, грудни кош,
трбух, карлицу и главне
сегменте горњих и доњих
екстремитета
 Препоручује се да се током
првe две теме на сваком часу
ученицима уведу два-три нова



Телесне течности, крв и лимфа





Стицање знања о
саставу телесних
течности и њиховој
улози у одржавању
хомеостазе;
Стицање знања о
појмовима, појавама
и процесима
везаним за крв;
Стицање знања о
структури и улози
лимфног система.



















опише расподелу воде у организму и
објасни од чега зависи количина воде у
организму;
објасни појмове егзогена и ендогена
вода и наведе путеве елиминације
воде;
објасни улоге крви у организму и
значај одржавања константне
запремине крви;
наброји беланчевине крвне плазме и
њихов значај;
наведе нормалан број крвних ћелија и
њихове улоге;
објасни значај леукоцитарне формуле;
опише хемолизу и седиментацију
еритроцита;
наведе крвне групе у основним
системима и значај њиховог
одреёивања;
наведе фазе спонтане хемостазе;
опише процес коагулације крви кроз
три основне фазе и објасни значај овог
процеса;
локализује и опише лимфне органе;
објасни улогу лимфног система.


















Вода: количина и распоред
воде у организму
(интрацелуларна и
екстрацелуларна течност);
Порекло воде у организму,
улоге и путеви елиминације;
Појам и запремина крви;
Особине и улоге крви;
Састав крви;
Крвна плазма;
Еритроцити;
Појаве карактеристичне за
еритроците;
Крвно-групни системи: ABO и
Rh систем;
Леукоцити;
Тромбоцити;
Спонтана хемостаза и
коагулација крви;
Лимфни (имуни) систем;
Лимфни судови;
Лимфни органи и ткива.





Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. активност на часу
4. домаћи задатак
Број часова по темама
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латинска термина
Користити колор-постере,
амнатомски модел и видеопрезентације ради
визуализације појединих
крвних ћелија
Саветује се да наставник
задаје домаћи задатак у виду
цртежа са обележеним
детаљим

Организација човечјег тела (9
часова)
Телесне течности, крв и лимфа
(14 часова)
Локомоторни систем (14
часова)
Кардиоваскуларни систем (20



Локомоторни систем







Стицање знања о
граёи и улози
костију;
Стицање знања о
граёи и улози
зглобова;
Стицање знања о
граёи и улози
мишића;
Схватање
функционалне
повезаности костију,
зглобова и мишића у
локомоторни систем.








објасни поделу костију према облику ;
покаже на костуру и именује их на
латинском језику;
опише структуру зглобова и њихову
поделу према покретљивости;
покаже на костуру зглобове и именује
их на латинском језику;
опише најважније зглобове;
објасни карактеристике скелетних
мишића и изврши њихову поделу
према улогама.
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Кости - подела. граёа и улоге
костију;
Кости горњих екстремитета:
рамени појас и слободни део
руке
Кости кичменог стуба;
физиолошке кривине кичме;
Кости грудног коша;
Кости доњих екстремитета:
карлични појас и слободни део
ноге;
Кости лобање и лица;
Зглобови - појам, подела према
покретљивости;
Важнији зглобови: раме, лакат,
кук, колено, зглоб доње вилице
и др.(према значају за
образовни профил);
Скелетни мишићи функционалне карактеристике
и подела према функцији.








часова)
Респираторни систем (9
часова)
Дигестивни систем (14
часова)
Ендокрини систем и дојка (10
Урогенитални систем (15
часова)
Нервни систем (22 часова)
Систем рецепторних органа
(чула) (9 часова)





Кардиоваскуларни систем





Стицање знања о
граёи срца и
васкуларног система;
Стицање знања
срчаном циклусу;
Стицање знања о
регулацији рада
срца;
Стицање основних
знања о артеријском
крвном притиску и
пулсу.
















опише положај и граёу срца;
Покаже на моделу срчане преграде,
срчане шупљине, и крвне судове;
објасни фазе срчаног циклуса и појам
срчане пумпе;
објасни функцију срчаних залистака и
настајање срчаних тонова;
објасни аутоматизам срца и спровоёење
импулса кроз спроводни систем срца;
наведе начине регулације срчаног рада;
опише граёу судовног система
(артерија, вена и капилара);
објасни улогу малог крвотока у
респираторним процесима и великог
крвотока у нутритивним процесима;
именује и покаже гране лука аорте,
грудне и трбушне аорте на анатомском
моделу;
именује и покаже велике вене и
формирање горње и доње шупље вене
објасни граёу лимфних судова и улогу
лимфних органа ;
објасни принцип мерења крвног
притиска и његове вредности.
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Срце - положај, величина,
граёа зида, срчана марамица,
крвни судови и живци срца;
Срчана шупљина - преграде,
отвори и валвуларни апарат;
Мали и велики крвоток;
Морфолошке карактеристике
крвних судова;
Капиларна динамика;
Састав и улоге лимфе;
Срчани циклус и физичке
појаве које прате рад срца;
Аутоматизам срца и
електричне појаве које прате
рад срца;
Регулација рада срца;
Артеријски крвни притисак и
пулс.

Респираторни систем





Стицање знања о
граёи и функцији
органа за дисање;
Стицање знања о
функционалној
повезаности
респираторног
система са
кардиоваскуларним
системом.











Дигестивни систем









Стицање знања о
положају и граёи
система органа за
варење;
Стицање знања о
граёи и улози жлезда
придодатих
дигестивном
систему;
Стицање знања о
процесима варењ и,
апсорпције
хранљивих материја;
Стицање знања о
моторним
активностима
дигестивног система.










покаже на моделу или цртежу и
именује дисајне путеве на латинском
језику;
покаже на моделу делове плућа и
крвне судове плућа;
објасни механизам дисајних покрета и
улогу плућне марамице;
опише граёу плућа;
објасни дисајни циклус;
објасни размену гасова у плућима;
наведе начине транспорта кисеоника и
угљен диоксида крвотоком;
објасни регулацију дисања.



покаже на анатомском моделу органе
дигестивног система и именује их на
латинском језику по редоследу;
именује на латинском језику главне
делове органа дигестивног система;
опише и покаже на моделу садржај
трбушне дупље;
објасни процес варења хране;
наведе најважније функције јетре;
објасну улогу панкреаса у варењу
хране;
објасни процес апсорпције у
дигестивном тракту.
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Горњи дисајни путеви: нос,
параназалне шупљине и
ждрело;
Доњи дисајни путеви: гркљан,
душник и душнице;
Плућа;
Плућна марамица;
Физиологија дисања;
Механизам дисајних покрета;
Размена гасова у плућима и
транспорт гасова путем крви;
Регулација дисања.
Усна дупља и пљувачне
жлезде;
Једњак;
Желудац;
Танко и дебело црево;
Јетра, билијарни путеви и
жучна кеса;
Панкреас;
Перитонеум и трбушна дупља;
Варење хранљивих материја;
Граёа и функције јетре;
Апсорпција из дигестивног
тракта;
Улоге дебелог црева и
дефекација.

Ендокрини систем и дојка







Стицање знања о
положају, граёи и
функцијама жлезда
са унутрашњим
лучењем;
Схватање улоге
хормона у
регулацији свих
животних процеса;
Стицање знања о
граёи и улози дојке.










наведе основне карактеристике
хормона;
објасни регулацију рада ендокрних
жлезда - хипоталамус-хипофизаендокрине жлезде;
покаже на анатомском моделу
ендокрине жлезде и именује их на
латинском језику;
наведе најважније хормоне појединих
ендокриних жлезда и опише њихова
дејства;
опише граёу и функцију дојке.













Урогенитални систем






Стицање знања о
положају, граёи и
функцији уринарног
система;
Стицање знања о
положају, граёи и
функцијама мушких
и женских полних
органа.











локализује на анатомском моделу
мокраћне органе и именује их их на
латинском језику;
опише нефрон и објасни његову улогу
у стварању мокраће;
објасни улогу бубрега у одржавању
хомеостазе, регулацији крвног
притиска и ендокрину улогу;
опише нормалан састав урина;
локализује на анатомском моделу
мушке полне органе, именује их на
латинском језику и објасни њихову
улогу;
локализује на анатомском моделу
женске полне органе, именује их на
латинском језику и објасни њихову
улогу.
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Хормони - појам, подела,
особине, механизам деловања
и контрола секреције;
Хормонска активност
хипоталамуса и веза са
хипофизом;
Хипофиза;
Штитаста жлезда;
Параштитасте жлезде;
Ендокрини панкреас;
Надбубрежне жлезде;
Полне жлезде;
Друга ткива и органи са
ендокрином улогом;
Граёа и функција дојке,
Бубрег - положај, граёа;
Нефрон;
Екстраренални мокраћни
путеви: мокраћовод, мокраћна
бешика и мокраћна цев;
Функције бубрега;
Стварање мокраће;
Састав и особине мокраће;
Мушки полни органи;
Женски полни органи.



Нервни систем



Стицање знања о
подели, граёи и
функцији нервног
система;
Стицање знања о
регулаторној
функцији нервног
система и свих
органских система и
односа организма
према спољашњој
средини.












изврши поделу нервног система по
морфолошким и функционалним
карактеристикама;
на анатомском моделу локализује
делове централног нервног система и
именује их на латинском језику;
објасни спроводну и рефлексну
функцију ЦНС;
објасни рефлексни лук;
наведе функције појединих делова
ЦНС;
опише велики мозак;
објасни граёу и улогу периферних
нерава;
објасни функционалне карактеристике
симпатикуса и парасимпатикуса.
















Систем рецепторних
органа (чула)






Стицање знања о
граёи и улогама
коже;
Стицање знања о
граёи и функцији
чулних органа.









дефинише анализатор и врсте
рецепције
опише граёу коже и њених аднекса;
опише рецепцију површног и дубоког
сензибилитета;
опише рецепцију мириса и укуса;
опише граёу ока;
објасни рецепцију вида;
опише граёу ува;
објасни рецепцију слуха и равнотеже.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Биологија, физика, хемија, латински језик, прва помоћ
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Функционална и морфолошка
подела нервног система;
Подела централног нервног
система;
Кичмена мождина - граёа и
функције;
Спинални нерви;
Рефлексна активност
централног нервног система;
Мождано стабло - функције;
Мали мозак - функције;
Меёумозак - функције;
Велики мозак - граёа и
функције;
Можданице;
Цереброспинална течност;
Периферни нерви - граёа,
функционалне карактеристике
и подела;
Аутономни нервни систем.
Анализатори. Врсте рецепције;
Кожа: структура и функције;
Рецепција површног и дубоког
сензибилитета;
Рецепција мириса и укуса;
Рецепција вида;
Рецепција слуха и равнотеже.

ПРВА ПОМОЋ
1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА
РАЗРЕД

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

I

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

60

60

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА







Практично обучавање будућих здравствених радника за ваљано указивање неодложне помоћи животно угроженим лицима у непредвиёеним
задесним ситуацијама што представља основу спасавања и очувања живота у збрињавању животно угрожених, ублажавање последица насталог
стања и потпомагање опоравка практичним радњама које су на меёународном плану прописане и усвојене ако методе избора;
Подстицање развоја етичких особина личности које карактеришу професионални лик здравствених радника као што су : хуманост, алтруизам,
прецизност, самоиницијативност, одговорност и пожртвованост;
Развијање свести код појединаца и група о штетним утицајима средине и прихватање здравог начина живота;
Оспособљавање ученика за успешно преношење сазнања из домена прве помоћи у ширу друштвену заједницу;
Формирање код ученика позитивног понашања у личном животу и професионалном раду.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:
Ред.бр.

1.
2.
3.
4.
5.

први
Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

Основни принципи прве помоћи и утврёивање стања повреёених/оболелих лица
Поремећаји стања свести
Кардиопулмонална реанимација
Крварења и ране
Повреде костију и зглобова
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8
6
8
8
8

6.
7.
8.

Повреде изазване дејством физичких, хемијских и биолошких фактора
Повреде појединих телесних сегмената и посебне повреде
Изненада настале тегобе и болести

8
8
6

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Основни принципи прве помоћи и утврёивање стања повреёених/оболелих лица
Трајање модула:
8 часова
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Упознавање са
стањима која
захтевају пружање
неодложне прве
помоћи,
организацијом
пружања као и
посебностима које
захтевају различите
ситуације у
акциденталним
стањима;
 Стицање знања о
начину провере
животних функција
(свести, дисања,
циркулације);
 Усвајање технике
прегледа п/о ради
утврёивања знакова
повреде/обољења и
стања;

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

дефинише прву помоћ и
разумети њен значај;

дефинише хитан случај;

наведе карике у ланцу
спасавања и издвоји оне на
које утиче спасилац;

опише поступак на месту
несреће;

направи план акције
спасиоца

води комуникацију са
диспечерима служби које
позива;

утврди стање свести;

утврди постојање дисања;

утврди постојање срчаног
рада;

уради преглед "од главе до
пете" и објасни своје
поступке при прегледу;

опише ране и касне знаке
смрти;

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Настава у блоку:

Појам, циљеви, задаци и
значај прве помоћи;

Улога спасиоца у пружању
прве помоћи;

Појам хитног случаја;

Карике у ланцу спасавања;

Поступак на месту несреће;

Утврёивање стања
повреёеног/оболелог;

Утврёивање стања свести;

Провера дисања;

Провера срчаног рада;

Преглед "од главе до пете";

Поступак са одећом и
обућом;

Појам, врсте и знаци смрти.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

вежбе у блоку 8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ

настава у природи
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Приказати ученицима филм са овом тематиком;

Организовати рад у паровима или групи;

Тријажу у овом модулу само дефинисати.

 Препознавање
знакова смрти.



дефинише привидну
(клиничку) смрт.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања:
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Поремећаји стања свести
6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
Стицање знања о

препозна различите нивое
различитим
поремећаја свести
поремећајима
(сомноленција, сопор, кома);
свести;

постави п/о у бочни
Усвајање вештина за
релаксирајући положај;
пружање помоћи

препозна различите
лицима у бесвесном
поремећаје свести и збрине
стању.
п/о на одговарајући начин.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Настава у блоку:

Појам, узроци и
класификација поремећаја
свести;

Поступак код поремећаја
свести;

Несвестица;

Епилепсија (и хистерија);

Фрас;

Потрес мозга;

Мождани удар;

Поремећаји концентрације
шећера у крви;

Кома.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

вежбе у блоку (6 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Инсистирати на тражењу медицинске
документације и лекова у одећи унесрећених;

Организовати рад у паровима или групи;

Користити реалистички приказ стања.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Стицање знања о
кардиопулмоналној
реанимацији;
Усвајање вештина у
техници
оживљавања.

Кардиопулмонална реанимација
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

препозна престанак дисања
и рада срца;

наведе узроке опструкције
дисајних путева и опише
поступке успостављања
проходности дисајних
путева;

изводи кардиопулмоналну
реанимацију код особа
различитог узраста ;

примени спољашњи
аутоматски дефибрилатор.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Настава у блоку:

Појам и циљеви
кардиопулмоналне
реанимације;

Престанак дисања и рада срца
- узроци и знаци;

Успостављање проходности
дисајних путева;

Методе вештачког дисања;

Спољашња масажа срца;

Специфичности КПР код
деце до прве године старости;

Специфичности КПР код
деце узраста од прве године
до пубертета;

Када не започињати КПР;

Најчешће грешке у поступку
КПР;

Примена спољашњег
аутоматског дефибрилатора.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

вежбе у блоку (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Вежбати технике КПР на луткама - фантомима:
беба, дете, одрасла особа;

Организовати рад у паровима или индивидуални.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Стицање основних
знања о узроцима и
врстама крварења и
усвајање вештина
привремене
хемостазе;
Стицање знања о
завојном материјалу
и усвајање техника
превијања троуглом
марамом и завојем;
Стицање знања о
ранама и усвајање
вештина за њихово
збрињавање.

Крварења и ране
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

препозна знаке крварења и
шока;

примењује мере у борби
против шока;

локализује тачке дигиталне
компресије;

заустави крварење
различитим методама;

опише поступак збрињавања
ампутационих повреда;

правилно збрине рану;

опише поступак код
крварења из природних
отвора;

правилно користи завојни
материјал;

превије поједине телесне
сегменте троуглом марамом
и завојем.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Настава у блоку:

Крварења - врсте и
последице;

Хеморагични шок;

Методе привремене
хемостазе;

Трауматска ампутација и
поступак код очекиване
реплантације;

Крварења из природних
отвора;

Ране и поступак са ранама;

Страно тело у рани;

Ратне ране;

Завојни материјал;

Технике превијања појединих
сегмената тела троуглом
марамом и завојем.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

нвежбе у блоку (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ;

настава у природи.
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Користити реалистички приказ повреда;

Организовати рад у паровима или групи.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Повреде костију и зглобова
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:
Стицање знања о

препозна знаке повреда
узроцима и врстама
зглобова и костију;
повреда коштано
примењује мере у борби
зглобног система и
против шока;
усвајање вештина за  дефинише циљеве и правила
њихово збрињавање;
имобилизације;
Стицање знања о

изврши имобилизацију
имобилизационим
појединих телесних
средствима и
сегмената;
усвајање техника

контролише постављену
њихове примене.
имобилизацију;

збрине прелом са
крварењем;

примени "троструки хват";

учествује у преношењу
особе са повредом кичменог
стуба.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Настава у блоку:

Повреде зглобова:
нагњечење, угануће,
ишчашење и прелом;

Повреде костију;

Имобилизација - појам,
циљев;

Правила имобилизације;

Средства за имобилизацију;

Имобилизација кичменог
стуба;

Специфичности ослобаёања
дисајних путева при повреди
вратне кичме;

Имобилизација горњих
екстремитета;

Имобилизација грудног коша;

Имобилизација карлице;

Имобилизација доњих
екстремитета.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

вежбе у блоку (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ

настава у природи
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Користити реалистички приказ повреда;

Организовати рад у паровима или групи.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
повредама
изазваним
физичким,
хемијским и
биолошким
факторима;
 Усвајање вештина
за практично
пружање прве
помоћи.

Повреде изазване дејством физичких, хемијских и биолошких фактора
8 часова
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку модула ученик ће ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
бити у стању да:

препозна различите
Настава у блоку:
термичке повреде;

Повреде изазване дејством

на одговарајући начин
високе температуре на
збрине различите термичке
организам: топлотни удар,
повреде;
сунчаница, опекотине;

опише поступак спасиоца у

Повреде изазване дејством
различитим акцидентима и
ниске температуре на
користи мере самозаштите;
организам: хипотермија и

пружи адекватну прву помоћ
смрзотине;
код повреда

Повреде електрицитетом:
електрицитетом;
повреде електричном струјом

препозна хемијска оштећења
и удар грома;
организма и збрине их на

Хемијске опекотине;
адекватан начин;

Нагла тровања удисањем и

пружи прву помоћ код
гутањем отрова;
биолошких повреда.

Тровања угљенмоноксидом;

Тровања каустичним
средствима;

Тровање алкохолом,
лековима и психоактивним
супстанцама;

Биолошке повреде;

Ујед змија и других
животиња;

Убоди инсеката (пчела, оса,
стршљен, шкорпион, паук,
крпељ).
ИСХОДИ МОДУЛА
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

вежбе у блоку (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Користити реалистички приказ стања и повреда;

Организовати рад у паровима или групи.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
повредама
појединих телесних
сегмената;
 Стицање знања о
краш и бласт
повредама и
утопљењу;
 Стицање знања о
повредама у
саобраћају и
специфичностима о
поступку на месту
несреће;
 Стицање знања о
политрауми;
 Стицање знања о
тријажирању п/о;
 Усвајање вештина
за практично
пружање прве
помоћи.

Повреде појединих телесних сегмената и посебне повреде
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

препозна и збрине
краниоцеребралне повреде;

препозна и збрине повреде
ока и ува;

препозна и збрине п/о са
повредама органа трбуха и
карлице;

препозна краш и бласт
повреде и пружи адекватну
прву помоћ;

збрине утопљеника уз
познавање мера за
безбедност спасиоца;

опише поступак код
саобраћајног удеса;

учествује у извлачењу
повреёеног из аутомобила и
скидању кациге код
мотоциклиста;

опише редослед збрињавања
повреда код
политрауматизованих;

врши тријажу п/о.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Настава у блоку:

Кранио-церебралне повреде;

Повреде ока и ува;

Повреде органа грудног
коша;

Повреде органа трбуха и
карлице;

Краш повреде;

Бласт повреде;

Утопљење у води;

Саобраћајни трауматизам;

Политраума;

Тријажа п/о.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

вежбе у блоку (8 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ

настава у природи
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Користити реалистички приказ стања и повреда;

Организовати рад у паровима или групи;

Организовати полигон са већим бројем
повреёених/оболелих.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
поступцима код
најчешћих изненада
насталих тегоба и
болести.

Изненада настале тегобе и болести
6 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да:

препозна најчешће изненада
настале тегобе и болести и
пружи адекватну прву
помоћ.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Настава у блоку:

Повишена телесна
температура;

Бол у грудима;

Хипертензија;

Бронхијална астма;

Бол у трбуху;

Повраћање и пролив;

Главобоља и вртоглавица;

Алергијске реакције.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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:

Вежбе у блоку (6 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

кабинет за прву помоћ;

настава у природи.
Препоруке за реализацију наставе

Значај благовремено пружене прве помоћи
илустровати са што више примера;

Користити реалистички приказ стања и повреда;

Организовати рад у паровима или групи;

Организовати полигон са већим бројем
повреёених/оболелих.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. усмено излагање;
2. тестове знања;
3. активност на часу;
4. праћење рада;
5. самостални рад.

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Анатомија и физиологија, физика, хемија, биологија
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ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
2. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА
РАЗРЕД

Теоријска настава

I

68

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО
68

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
 Oвладавање и примена стручне терминологије и фразеологије формулисане на класичним језицима;
 Увиёање утицаја класичних језика на уобличење лексике и фразеологије савремених језика и боље разумевање граматичких модела, како у
матерњем, тако и у страним језицима;
 Стицање општих знања о античкој култури и медицини;
 Оспособљавање ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на класичним језицима;
 Упознавање ученика с битним елементима савременог језика струке, који се заснива на класичним језицима.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред: први
Ред.б
р.
1.

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

Латински језик

68
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Латински језик
Трајање модула:
68
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
По завршетку модула ученик
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
ће бити у стању да:
САДРЖАЈИ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
 Оспособљавање
 тачно примењује правила ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ
ученика да
изговора и наглашавања
 Латинско писмо, изговор и исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
правилно
акценат
 тачно примењује правила
Ученицима треба разјаснити шта им се пружа
(про)читају и
ортографије
 врсте речи и њихове
овим предметом и шта се очекује од њих. Без јасних и
пишу/записују речи,  уочи
промене
специфичности
кратке реченице и
изговора и правописа у  категорије номиналне и структурисаних ограничења ученик не може сагледати
сопствене могућности и способности. Зато је важно
једноставне
латинском језику
вербалне промене
млаёем средњошколцу јасно и таксативно набројати и
прилагоёене
Именске речи
 савлаёује и самостално
текстове
 именице I, II, III, IV, V права и обавезе, захтеве и правила (оцењивања), и то
примењује основне
 Овладавање и
деклинације; изузеци треће регуларно понављати уз објашњења о чему се
граматичке категорије
примена знања о
деклинације; грчке именице говорило, зашто и шта даље следи. Тиме се постиже
 усвоји одреёени фонд речи
језику
 придеви
и
њихова прогресија која не мора значити напредовање према
везан за струку у
неким окошталим мерилима. Наиме, право је ученика
компарација (сви типови)
 Разумевање,
прилагоёеним и
превоёење и
личне, да напредује онако како њему одговара, да се залаже за
једноставним оригиналним  заменице:
интерпретација
присвојне,
повратне; оцену коју жели и да постиже резултате према
текстовима
текста
показне, односне и упитне; способностима.
 упореёује и повезује
У настави језика меморисање се може
 бројеви (односни и редни)
 Препознавање
граматику матерњег и
примењивати
ограничено временски на оне садржаје
Глаголи (све четири
утицаја латинског
латинског језика
предмета који ће се често понављати
коњугације и глагол esse)
језика на уобличење  самостално или уз помоћ
лексике и
наставника саставља кратке  индикатив презента актива
Облици наставе
фразеологије у
и пасива
реченице, попуњава
савременим
 императив презента актива Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
стручне термине у тексту
језицима
или повезује делове текста  конјунктив презента актива  теоријска настава

погаёање лица или предмета
и пасива
 Уочавање значаја
 самостално користи

игра по улогама
културног наслеёа
 партицип презента актива
двојезичне речнике

лингвистичка радионица (проналажење сродних
античке културе и
 препозна и разуме садржај  партицип перфекта пасива
речи)
стицање
 герундив и герунд
и значење стручних
социокултурне
 глаголи
депонентни
и  илустровање латинских стручних термина или
термина у једноставним
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компетенције

оригиналним текстовима
семидепонентни
 исправно прочита и одреди Непроменљиве речи:
 прилози
(творба
основне функције речи у
компарација)
синтагмама/реченицама

предлози
 уз помоћ речника или
наставника преводи
стручне изразе и кратке
реченице са латинског на
матерњи језик
 препозна и разуме на
основу стручних назива у
латинском језику значење и
смисао текста на неком
савременом језику
 препозна и разуме на
основу латинских израза
речи у савременим
језицима које су изведене и
сличне са латинским
језиком
 користи знање латинског
језика да би схватио
значење речи латинског
порекла у матерњем и
другим језицима
 сагледава повезаност
прошлости и садашњости
уочавајући сличности и
разлике у културама.

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА

Стручни предмети

Матерњи језик

Други страни језици
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појмова
Место реализације наставе
и  учионица
Препоруке за реализацију наставе
 активна настава
 рад у групама
 заједничко прављење илустрованих материјала
(зидне новине са занимљивим детаљима о
знаменитим Римљанима који су се бавили
одреёеном струком, нпр. лекари)
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска настава

Вежбе

68
70
30
30

68
105
240
300

I
II
III
IV

Практична настава

Настава у блоку
60
210
120

ПРАКСА

УКУПНО
136
235
480
450

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
 Стицање знања и вештина у спровоёењу сестринских интервенција (евидентирање виталних функција и других показатеља здравља, узимање
биолошког материјала и посматрање излучевина, храњење природним и вештачким путем, давање прописане терапије, вршење надзора и збрињавање
пацијента, опште мере у сузбијању интрахоспиталних инфекција, припрема пацијента за медицински третман, воёење прописане медицинске
документације);
 Стицање знања о организацији рада здравствених установа и тимском раду;
 Развијање вештине комуникације са пацијентом, породицом и члановима тима;
 Оспособљавање за примену професионалног кодекса у раду;
 Коришћење знања из наставних предмета значајних за образовни профил;
 Развијање позитивних особина личности и мотивисање за перманентно усавршавање.
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3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

први

Ред.бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Здравствена нега и кодекс професионалног понашања
Организација здравствене заштите и здравствене службе
Опште и специфичне мере заштите од инфекције (асепса и антисепса)
Пријем, смештај, визита и отпуст болесника

Положаји болесника у постељи
Сестринске интервенције у одржавању личне хигијене болесника. Организација исхране болесника.

Разред:

Разред:
Ред.бр.

1.
2.
3.
4.

13
30
31
16
20
28

други

Ред.бр.

1.
2.
3.
4.
5.

Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

Посматрање болесника
Посматрање излучевина; Узимање и слање биолошког материјала на преглед
Задаци медицинске сестре у припреми и извоёењу терапијских процедура
Задаци медицинске сестре у припреми и извоёењу дијагностичких процедура
Исхрана

52
66
61
26
30

трећи
Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

Исхрана неких групација болесних људи
Здравствена нега интернистичких болесника у пулмологији
Здравствена нега интернистичких болесника код кардиоваскуларних болести
Здравствена нега интернистичких болесника у алергологији, имунологоији и реуматологији
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7
31
31
31

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Разред:

Здравствена нега интернистичких болесника код хематолошких болести
Здравствена нега болесника код хируршких захвата
Здравствена нега хируршких болесника код инфекција и повреда
Здравствена нега инфектолошких болесника
Здравствена нега у гинекологији
Здравствена нега у акушерству
Здравствена нега неуролошких болесника
четврти

Ред.бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

31
61
42
64
48
48
86

Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

Здравствена нега интернистичких болесника код ендокринолошких болести и болести метаболизма
Здравствена нега интернистичких болесника код гастроентеролошких и хепатолошких болести
Здравствена нега интернистичких болесника код нефролошких болести
Здравствена нега хируршких болесника у неурохирургији, офталмологији и оториноларингологији
Здравствена нега хируршких болесника у торакалној хирургији
Здравствена нега хируршких болесника у абдоминалној хирургији
Здравствена нега хируршких болесника у урологији
Здравствена нега хируршких болесника у трауматологији, ортопедији и васкуларној хирургији
Здравствена нега психијатријских болесника
Здравствена нега у неонатологији
Здравствена нега болесног детета
Ургентна медицина
Здравствено-васпитни рад у промоцији здравља
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42
42
31
31
21
26
26
21
66
47
48
35
14

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Разред:

први

Назив модула :
Здравствена нега и кодекс професионалног понашања

Трајање 1 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
дефиницијом, циљевима
и задацима здравствене
неге;
Упознавање ученика са
кодексом
професионалног
понашања медицинске
сестре – техничара;
Упознавање ученика са
местом и значајем
медицинске сестретехничара у тимском
раду;
Упознавање ученика о
развоју сестринства и
здравствене неге;

13 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да:
 дефинише и наведе циљеве
Теорија:
и задатке здравствене неге,  Дефиниција, циљ и задаци
етичке принципе и кодекс
здравствене неге;
понашања здравственог
 Развој сестринства и здравствене
радника, као и значај
неге;
чувања професионалне
 Организација здравствене неге;
тајне;
 Основни етички принципи,
 примени правила понашања
комуникација и кодекс
и комуникације са
професионалног понашања;
учесницима у процесу
 Чување професионалне тајне;
здравствене неге;
 Учешће медицинске сестре  наведе важеће прописе о
техничара у тимском раду;
безбедности на раду;
 Концепт безбедног радног места;
 примени прописе о заштити  Прање и дезинфекција руку;
на раду;
 Радна одела и лична заштита;
 примени правила понашања  Прописи о заштити на раду и
и рада у школском
санитарни прописи.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (9 часова)
 вежбе (4 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 2 часа
недељно;
Препоруке за реализацију наставе





Упознавње ученика са
правилима понашања и
комуникације са
болесником, породицом
и особљем у
здравственој установи;
Упознавање ученика са
значајем правилног
прања руку и вештином
коришћења заштитних и
хирушких рукавица.`



кабинету за здравствену
 на часовима вежби у кабинету ученици су
Вежбе:
негу;

Правила понашања и рада у
обавезни да носе радну униформу и
примени правила понашања
школском кабинету за
одговарајућу обућу.
и комуникације са
здравствену негу;
Оцењивање
болесником, породицом и

Правила понашања и
Вредновање остварености исхода врши се
особљем у здравственој
комуникације са болесником, кроз:
установи.
породицом и особљем у
 праћење остварености исхода;
здравственој установи.
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и
самосталности у раду.
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Назив модула:
Организација здравствене заштите и здравствене службе

Трајање 2 модула:

30 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА











Упознавање ученика са
врстама и
организацијом
здравствених установа
према нивоима;
здравствене заштите
Упознавање ученика са
организацијом и
спровоёењем неге у
здравственим
установама и
медицинском
документацијом;
Упознавање ученика са
основним правима и
дужностима пацијената,
и заштити права;
Упознавање ученика са
светским здравственим
организацијама;
Упознавање ученика са
прописима заштите на
раду.

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :











дефинише врсте и опише
организацију рада
здравствених установа
примарног, секундарног и
терцијарног нивоа;
објасни организацију и
спровоёење неге у
здравственим установама;
води здравствену
документацију;
наведе начела здравствене
заштите;
наведе шта представља
квалитет здравствене
заштите и провера
квалитета;
наведе значај Коморе
здравствених радника;
наведе светске здравствене
организације.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија:
 Врсте и организација
здравствених установа према
нивоима здравствене заштите
(примарне, секундарне и
терцијалне);
 Организација и спровоёење неге
у здравственим установама;
 Медицинска документација;
 Начела здравствене заштите;
 Квалитет здравствене заштите,
провера квалитета и
акредитација, стручни надзор над
радом здравствених установа;
 Права и дужности пацијента;
 Коморе здравствених радника;
 Светска здравствена
организација, Меёународне
организације Црвеног крста и
Црвеног полумесеца;
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (16 часова)
 Настава вежби (14 часова )
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима теорије ученици нису
обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и
самосталности у раду.

Назив модула:
Опште и специфичне мере заштите од инфекције (асепса и антисепса)

Трајање 3 модула:

31 час

ЦИЉЕВИ МОДУЛА









Упознавање ученика о
настанку инфекције и
општим мерама
заштите;
Упознавање ученика са
здравственим и
социјалним аспектима
интрахоспиталних
инфекција;
Упознавање ученика о
методама и примени
дезинфекције и
дезинфекционих
средстава у здравственој
установи;
Упознавање ученика са
методама, примени и
контроли стерилизације

ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :










дефинише основне појмове
о инфекцији и
интрахоспиталним
инфекцијама;
наведе мере заштите од
инфекције и
интрахоспиталних
инфекција;
наведе и примени
поступке личне заштите,
дезинфекције,
стерилизације, поштујући
принципе асепсе и
антисепсе;
пртимени знања у
припреми и примени
дезинфекционих средстава;
примени знања у

Теорија:











Основни појмови инфекције
(Вограликов ланац инфекције);
Опште мере заштите од инфекције прање руку и коришћење заштитних
рукавица;
Интрахоспиталне инфекције - значај,
здравствени и социјални аспекти;
Методе и примена дезинфекције,
општа правила припреме и примене
дезинфекционих средстава;
Методе и примена стерилизације, врсте
стерилизације, правила припреме
материјала, поступци спровоёења
стерилизације;
Контрола стерилизације;
Управљање медицинским отпадом у
циљу заштите здравственог особља.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу ( 15 часова)
 вежбе (16 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 2 часа
недељно;
Препоруке за реализацију наставе





материјала и руковењу
апарата;
Упознавање ученика са
техникама чувања и
руковања са стерилним
материјалом;
Упознавање ученика са
управљањем
медицинским отпадом у
циљу заштите
здравствених радника.






дезинфекцији болесничке
собе, постеље и прибора
који с користи у раду са
болесником;
изведе припрему
материјала за
стерилизацију (суву и
влажну) и рукује са
апаратима за
стерилизацију;
наведе како се чува
стерилни материјал;
наведе како се управља
медицинским отпадом у
циљу личне заштите и
безбедности на раду.

на часовима вежби у кабинету ученици су
обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу .
Дезинфекција-припрема и примена
Оцењивање
дезинфекционих средстава;
Вредновање остварености исхода врши се кроз:
Дезинфекција болесничке собе, постеље
 праћење остварености исхода;
и прибора који се користе у раду са
 тестове знања;
болесником;
 активност на часу;
Сува стерилизација -припрема
материјала (инструмената) за
 праћење развијености комуникациских
стерилизацију,упознавање са радом
вештина и
апарата за стерилизацију;
самосталности
у раду.
Влажна стерилизација - припрема


Вежбе









материјала, упознавање са радом
апарата;
Чување и техника руковања стерилним
материјалом.

174

Назив модула:
Пријем, смештај, визита и отпуст болесника

Трајање 4 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА











Упознавању ученика са
процедурама пријемa,
смештају и отпусту
болесника;
Упознавање ученика са
врстама неге и
критеријумима за
одреёивање;
Упознавање ученика са
процедуром пријема,
смештаја и отпуста
болесника у здравствену
установу;
Упознавање ученика са
процедуром припреме за
визиту и примопредају
дужности;
Развијање способности
комуникације и култура
дијалога са пацијентом.

16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :








наведе и објасни процедуру
за пријем, смештај и отпуст
болесника из здравствене
установе;
наведе критеријуме за
врсту здравствене неге;
наведе и објасни процедуру
санитарне обраде
болесника;
наведе припрему болесника
за лекарску визиту;
успостави комуникацију са
пацијентом.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија:
 Пријем болесника у здравствену
установу: амбулантно –
поликлиничку и стационарну;
 Врсте неге - упознавање са
критеријумима за одреёивање;
 Санитарна обрада, смештај на
одељење, упознавање са кућним
редом;
 Отпуст болесника;
 Премештање болесника на друго
одељење;
 Примопредаја дужности.
Вежбе:
 Припрема болесника и
медицинске документације за
лекарску визиту.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (12 часова)
 вежбе (4 часова )
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 2 часа
недељно.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби у кабинету ученици су
обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу .
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и
самосталности у раду.

Назив модула:
Трајање 5 модула:

Положај болесника у постељи

20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :






Упознавање ученика о
врстама положаја и
техникама постављања
болесника у положај;
Упознавање ученика са
техникама померања и
окретања болесника у
одговарајући положај ;
Развијање способности
комуницирања и
дијалога са пацијентом.








објасни све о врстама
болесничких постеља;
објасни врсте активних,
пасивних и принудних
положаја;
изведе постављање
болесника у одговарајући
положај, да помери и
пренесе болесника;
успостави комуникацију са
пацијентом.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (4 часа)
Вежбе:
 Техника постављања болесника у  вежбе (16 часова )
Подела одељења на групе
пасивне положаје;
 Техника постављања болесника у  Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у групи)
принудне положаје;
Место реализације наставе
 Техника померања и окретања
 теоријска настава се реализује у учионици;
болесника у постељи;
 вежбе се реализују у школском кабинету
 Техника устајања болесника из
здравствене неге са фондом од 2 часа
постеље;
недељно;
 Техника преношења болесника
Препоруке за реализацију наставе
са кревета на лежећа и седећа
 на часовима вежби у кабинету ученици су
колица.
обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености в комуникациских
вештина и
самосталности у раду.
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Теорија:
 Болесничка постеља;
 Врсте положаја – активни,
пасивни и принудни.

Назив модула:
Трајање 6 модула:













20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
Упознавање ученика са
 наведе значај и начине
Теорија:
значајем личне хигијене
одржавања личне хигијене
 Значај личне хигијене покретног
покретних и
болесника;
и непокретног болесника;
непокретних болесника;  успостави комуникацију са  Декубитална улцерација - мере
Упознавање ученика са
пацијентом;
превенције у очувању
карактеристикама
 објасни мере превенцију од
интегритета коже;
декубитуса и мерама
декубитуса;
 Болесничка соба;
превенције;
 наведе и изведе сестринске
Организација исхране:
Упознавањем са
интервенције у одржавању
 Централна кухиња;
карактеристикама
личне хигијене болесника;
 Чајна кухиња;
болесничке собе и
 објасни организацију
 Дистрибуција хране;
болесничке постеље;
исхране у здравственој
Развијање способности
установи.
Вежбе:
комуницирања и
 Намештање болесничке постеље
дијалога са пацијентом;
и пресвлачење постељног рубља;
Стицање знања и
 Примена антидекубитора;
вештина у спровоёењу
 Пресвлачење личног рубља
сестринских
болесника;
интервенција у
 Прање руку непокретног
одржавању личне
болесника;
хигијене пацијената;
 Умивање непокретног
Упознавање ученика са
болесника;
организацијом исхране у
 Обрада усне дупље;
здравственој установи;
 Купање непокретног болесника;
Стицање знања о
 Тоалета полно-аналне регије;
правилној исхрани.
 Прање косе;
 Вештачка исхрана болесника.
ЦИЉЕВИ МОДУЛА



Сестринске интервенције у одржавању личне хигијене пацијента и организација исхране
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (12 часова)
 вежбе (14 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у групи)
 Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 2 часа
недељно;
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби у кабинету ученици су
обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености комуник. вештина и
самосталности у раду.

Разред:
Назив модула:
Трајање 1 модула:

други
Посматрање болесника

52 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
субјективним
симптомима и
објективним знацима
болести;
Упознавање ученика са
начином мерења и
евидентирања виталних
функција;
Усвајање вештина у
посматрању пацијента,
уочавању промена,
мерењу, контроли и
евидентирању виталних
функција;
Развијање способности
комуницирања и културе
дијалога са пацијент.

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:
 дефинише и објасни
субјективне симптоме и
објективне знаке болести;

посматра и опише
спољашњи изглед и
региструје објективне и
субјективне промене код
пацијента;

измери,евидентира и
контролише виталне знаке
и друге показатеље
здравља;
 повеже субјективно стање
са објективним знацима
болести;
 успостави комуникацију са
пацијентом.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија:
 Посматрање болесника:
стање свести;
спољашњи изглед;
симптоми и знаци болести;
 Виталне функције:
 температура;
 пулс;
 крвни притисак;
 дисање.
Вежбе:
 Виталне функције -припрема
медицинске сестре,
материјала,болесника;
 Мерење, евидентирање и
контрола вредности:
 температуре;
 пулса;
 крвног притиска;
 дисања.
Вежбе у блоку:
 Увежбавање садржаја вежби за
модул посматрање болесника.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теоретску наставу (12 часова)
 вежбе (28 часова )
 вежбе у блоку (12 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом реализације
вежби и вежби у блоку(до 8 ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 4 часа недељно;
 вежбе у блоку се реализују у наставној бази.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби у кабинету и наставној бази
ученици су обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености комуник. вештина и
самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 12 часова, реализовати за модул
посматрање болесника.

Назив модула :

Посматрање излучевина; узимање и слање биолошког материјала на преглед

Трајање 2 модула:

66 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
врстама излучевина и
слањем на преглед;
Упознавање ученика са
узимањем биолошког
материјала и слањем на
преглед;
Развијање вештина у
припреми медицинске
сестре, материјала и
асистирању при
извоёењу планираних
интервенција;
Развијање способности
комуницирања и
дијалога са пацијентом.

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула
ученик ће бити у стању да :
 наведе и објасни
макроскопски изглед
излучевина;
 изведе припрему,
узимање и слање
биолошког материјала на
преглед;
 збрине болесника и
распреми употребљени
материјал;

асистира при
планираним
интервенцијама;
 успостави правилну
комуникацију са
пацијентом.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија:

Кашаљ, врсте кашља;

Посматрање спутума;

Мокрење, посматрање урина;

Катетеризација мокраћне бешике;

Дефекција;

Посматрање столице;

Клизма- врсте и примена;

Повраћање;

Посматрање повраћених маса;

Крв као дијагностички материјал;

Пункције;

Класификација и разврставање
медицинског отпада (МО);

Ланац инфекције са нагласком на
медицински отпад као преносилац
инфекције;
Вежбе
Припрема медицинске сестре,
материјала, болесника, асистенција и
распремање употребљеног материјала за
узимање и слање:

Спутума – на преглед;

Бриса грла и носа - на преглед;

Урина – на преглед;

Техника катетеризације мокраћне
бешике;
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

теоријску наставу (20 часова)

вежбе (28 часова)

вежбе у блоку (18 часова)
Подела одељења на групе

Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку
(до 8 ученика у групи)
Место реализације наставе

теоријска настава се реализује у
учионици;

вежбе се реализују у школском
кабинету здравствене неге са фондом
од 4 часа недељно;

вежбе у блоку се реализују у наставној
бази.
Препоруке за релизацију наставе

на часовима вежби у кабинету и
наставној бази ученици су обавезни
да носе радну униформу и
одговарајућу обућу.

Фецеса – на преглед;
Техника извоёења евако клизме;

Крви за лабораторијске анализе;

Повраћених маса – на преглед;

Нега болесника код повраћања;

Техника испирања желуца;
Припрема медицинске сестре,
материјала, болесника, асистенција,
збрињавање болесника, слање пунктата
и распремање употребљеног материјала
при извоёењу:
- плеуралне пункције;
- абдоминалне;
- лумбалне;
- стерналн
Вежбе у блоку
Увежбавање садржаја вежби за модул
посматрање излучевина;
узимање и слање биолошког материјала
на преглед.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:

праћење остварености исхода;

тестове знања;

активност на часу;

праћење развијености ваштина и
самосталности у раду.

Вежбе у блоку – 18 часова
реализовати за модул посматрање
излучевина;

узимање и слање биолошког
материјала за преглед.

Назив модула :
Трајање 3 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА










Упознавање ученика са
начином требовањем и
чувањем лекова на
одељењу;
Упознавање ученика са
врстама лекова и
начинима апликације
лекова и превенцији
анафилактичког шока;
Развијање вештина у
припреми и апликацији
лекова;
Упознавање ученика са
могућикм нежељеним
ефектима при давања
лека и превенцији
анафилактичког шока;
Развијање способности
комуницирања и дијалога
са пацијентом.

Задаци медицинске сестре у припреми и извоёењу терапијских процедура
61 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 дефинише принципе
Теорија
требовања и чувања лекова; Требовање и чување лекова;

припреми болесника за
 Путеви уношења лекова у
давање лека;
организам;

припреми и примени
 Оксигенатерапија;
прописани лек у прописаној  Примена термичких поступака;
дози;
 Дехидратација и рехидратација;
 препозна могуће нежељене
 Анафилактички шок;
ефекте при давању лека и
 Руковање медицинским
да их санира;
отпадом;
 успостави правилну
 Национални систем за
комуникацију са
обележавање бојом.
болесником.
Вежбе
Припрема медицинске сестре,
материјала, болесника, техника
давања, распремање употребљеног
материјала код апликације лека:
- оралним путем;
- парентералним путем;
- епикутаним путем;
- ректалним путем;
- инхалацијом;
 Инфузија (припрема пацијента,
материјала, извоёење
интервенције, посматрање,
збрињавање болесника и
распремање материјала);
 Повреде убодом на иглу и
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (14 часова)
 вежбе (29 часа )
 вежбе у блоку (18 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 4 часа
недељно;
 вежбе у блоку се реализују у наставној бази.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби у кабинету и наставној
бази ученици су обавезни да носе радну
униформу и одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;

безбедност при руковању
оштрим предметима.

Вежбе у блоку
Увежбавање садржаја вежби за
модул
задаци медицинске сестре у
припреми и извоёењу терапијских
процедура.
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праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 18 часова, реализовати за
модул задаци медицинске сестре у припреми
и извоёењу терапијских процедура.


Назив модула :
Трајање 4 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА







Упознавање ученика са
врстама рендгенске
дијагностике и
ендоскопским
прегледима;
Упознавање ученика са
начинима припреме
материјала, болесника и
извоёењу дијагностичких
метода;
Развијање способности
комуникације и дијалога
са болесником;

Задаци медицинске сестре у припреми и извоёењу дијагностичких процедура
26 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :








наведе врсте рендгенских
испитивања, ендоскопских
прегледа и дијагностиче
методе;
припреми болесника,
материјал и да асистира при
ендоскопским прегледима;
збрине болесника и
распреми употребљени
материјал након
ендоскоппског прегледа;
успостави правилну
комуникацију са
болесником.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Теорија:
 Рендгенска дијагностика по
системима органа;
 Савремене дијагностичке
методе;
 Ендоскопски прегледи.
Вежбе:
Припрема медицинске сестре,
материјала, болесника,
асистенција, збрињавање
болесника и распремање
употребљеног материјала код
ендоскопских прегледа.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (12 часова)
 вежбе (8 часова )
 вежбе у блоку (6 часова )
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку(до 8
ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 4 часа

Вежбе у блоку :
Увежбавање садржаја вежби за
модул
Задаци медицинске сестре у
припреми и извоёењу
дијагностичких процедура.
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недељно;
вежбе у блоку се реализују у наставној бази.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби и вежби у кабинету
ученици су обавезни да носе радну
униформу и одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 6 часова, реализовати за
модул задаци медицинске сестре у припреми
и извоёењу дијагностичких процедура.


Назив модула :
Трајање 5 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА













Упознавање ученика о
значају и физиологији
исхране, као и о
потребама организма у
храњивим материјама;
Упознавање ученика о
специфичности исхране
различитих категорија
здравих људи;
Упознавање ученика са
принципима правилне
исхране, зависно од
животног доба,
физиолошког стања и
физичке активности;
Развијање ставова и
навика правилне исхране
и здравог начина живота.
Упознавање ученика са
принципима природне и
вештачке исхране
болесника;
Развијање код ученика
вештине хрењења
болесника помоћу
назогастричне сонде и

Исхрана болесника;
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :
наведе и објасни значај и
физиологију исхране и
потребе организма у
хранљивим материјама;
 наведе принципе правилне
исхране различитих
категорија здравих људи;
 наведе принципе правилне
исхране, зависно од
животног доба,
физиолошког стања и
физичке активности.
 наведе принципе природне
и вештачке исхране
болесника;

припреми храну и прибор
за храњење непокретног
болесника;
 спроведе начин храњења
путем гастростоме и
назогастричне сонде;

успостави правилну
комуникацију са
болесником.


ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија:
 Значај и физиологија исхране;
 Потребе организма и врсте
хранљивих материја;
 Испитивање стања
ухрањености;
 Планирање дневног оброка;
 Исхрана одојчади;
 Исхрана предшколске деце;
 Исхрана школске деце и
омладине;
 Исхрана трудница и дојиља;
 Исхрана радно способног
становништва;
 Исхрана старих људи;
 Исхрана у ванредним условима.
 Природна исхрана;
 Вештачка исхрана.
Вежбе:
 Храњење путем назогастричне
сонде;
 Храњење путем гастростоме;
 Храњење непокретног
болесника.

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (12 часова)
 вежбе (12 часова )
 вежбе у блоку (6 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку(до 8
ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици;
 вежбе се реализују у школском кабинету
здравствене неге са фондом од 4 часа
недељно;
 вежбе у блоку се реализују у наставној бази.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби у кабинету и наставној
бази ученици су обавезни да носе радну
униформу и одговарајућу обућу .
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
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гастростоме;
Упознавање ученика са
начином храњења
непокретног болесника;
Развијање способности
комуницирања и дијалога
са пацијентом.

Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за
модул исхрана болесника.
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тестове знања;
активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 6 часова реализовати за модул
исхрана болесника;
 процес здравствене неге.



Разред:

трећи

Назив модула:
Трајање 1 модула:

Исхрана неких групација болесних људи

7 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Упознавање ученика о
специфичностима и
начину исхране код
болести различитих
система и органа.

По завршетку модула
ученик ће бити у стању да :

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

Теорија:
 наведе и објасни основне  Специфичности у начину исхране
код обољења органа за дисање;
специфичности и начин
 Специфичности у начину исхране
исхране код болести
код обољења срца и крвних судова;
различитих система и
 Специфичности у начину исхране
органа.
код обољења органа за варење;
 Специфичности у начину исхране
код обољења бубрега и мокраћних
путева;
 Специфичности у начину исхране
код фебрилних стања и
инфективних болести;
 Специфичности у начину исхране
код шећерне болести;
 Специф. у начину исхране код
болести коштано-зглобног
сиситема;
 Специф. у начину исхране код
припреме пацијената за одреёене
дијагностичке поступке и
оперативне захвате;
 Специф. у начину исхране
пацијената после оперативних
захвата.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоретску наставу (7 часова)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у учионици.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима теорије ученици нису обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.

Назив модула:
Трајање 2 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Упознавање ученика са
организацијом рада на
интерном одељењу и
интернистичкој
амбуланти;
 Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
и
процедуром спровоёења
сестринских интервенција
код
пулмолошких
болесника;
 Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
и
дијагностичко-терапијске
процедурама код:
хипосензибилизација;
туберкулинске пробе;
алерголошке пробе;
спирометријe;
 Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
 Развијање способности и
вештина рада у тиму.

Здравствена нега интернистичких болесника у пулмологији
31 час
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни
организацију рада
на
интерном
одељењу
и
интернистичкој амбуланти;
 наведе
сестринске
интервенције
и
уради
процедуре
спровоёења
сестринских интервенција
код
пулмолошких
болесника;
 наведе
дијагностичкотерапијске процедуре:
хипосензибилизација;
туберкулинске пробе;
алерголошке
пробе;
спирометријe;
 да успостави комуникацију
и да води дијалог са
болесником и родбином;
 се учључи и ради у тиму.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Вежбе:
 Организација рада на интерном
одељењу и интернистичкој
амбуланти;
 Сестринске
интервенције
(посматрање,
успостављање
комуникације,
спровоёење
планиране здравствене неге,
дијеталне исхране, евиденција у
листу
здравствене
неге)
оболелих од:
- бронхитиса;
- бронхиектазија;
- пнеумоније;
- плеуритиса;
- емфизема плућа;
- бронхијалне астме;
- туберкулозе;
- апсцеса плућа;
- тумора
респираторног
тракта;
- плућне
емболије
и
инфаркта плућа;
- едема плућа.
 Сестринске
интервенције:
дијагностичко-терапијске
процедуре:
хипосензибилизација;
туберкулинске пробе;
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На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (15 часа)
 вежбе у блоку (15 часова)
Подела одељења на групе
 Oдељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на интрном одељењу
/пулмологија/;
 вежбе у блоку се реализују на интерном
одељењу /пулмологија/;
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни да
носе радну униформу и одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.

алерголошке пробе;
спирометрија.
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за
модул
здравствена
нега
интернистичких
болесника
у
пулмологији.
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 Вежбе у блоку – 15 часова, реализовати за
модул пулмолошких болести.

Назив модула:
Трајање 3 модула:

Здравствена нега интернистичких болесника код кардиоваскуларних болести
31 час
ИСХОДИ МОДУЛА

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Упознавање ученика са
организација
рада
кардиолошке јединице и
интензивне кардиолошке
јединице
 Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
и
дијагностичкотераписким процедурама и
интервенцијама
код
кардиоваскуларних
обољења
 Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са пацијентом и родбином
 Развијање способности и
вештина рада у тиму

По завршетку модула ученик ће
бити у стању да :

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

 наведе
и
објасни Вежбе:
организацију рада
на  Организација
рада
на
кардиолошком одељењу и
кардиолошком
одељењу и
интензивној кардиолошкој
интензивној
кардиолошкој
јединици
јединици
 наведе
дијагностичко-  Сестринске
интервенције
терапијске
процедуре
(посматрање,
успостављање
сестринских интервснција и
комуникације,
спровоёење
да
спроведе
планиране
планиране здравствене неге,
сестринске интервенције код
дијеталне исхране, евиденција у
кардиолошких болесника
листу
здравствене
неге)
оболелих од:
 успостави комуникацију и
- реуматске грознице
води дијалог са болесником
- инсуфицијенције срца
и родбином
- ендокардитиса,
 се укључи и ради у тиму
- миокардитиса,
- перикардитиса
- исхемичне болести срца
(ангина пекторис, инфаркт
миокарда)
- артеријска хипертензија
- поремећај срчаног ритма.
Дијагностичко
–
терапијске
процедуре:
ЕКГ,
Холтер
мониторинг ЕКГ-еа и артеријског
притиска. Ергометрија; Пункција
перикарда
Вежбе у блоку:
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (15 часова)
 вежбе у блоку (15 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на три групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку.
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на интерном одељењу
(кардиологија) и кабинету здравствене неге са
фондом 4 часа недељно
 вежбе у блоку се реализују на
интернистичком одељењу (кардиологија).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни да
носе радну униформу и одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се кроз:
 праћење остварености исхода;

Увежбавање садржаја вежби за  активност на часу;
модул
здравствена
нега  праћење развијености комуникациских
интернистичких болесника код
вештина и самосталности у раду.
кардиоваскуларних болести.
 Вежбе у блоку – 15 часова, реализовати за
модул болести кардиоваскуларног система.
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Назив модула:
Трајање 4 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
организација
рада
болесничке јединице за
алергологију,
имунологију
и
реуматологију;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
и
дијагностичкотераписким процедурама
оболелих од алергиских,
имунолошких
и
реуматских болести;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенција
код
алерголошких,
имунолошких
и
реуматолошких
болесника;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога

Здравствена нега интернистичких болесника у алергологији, имунологији и реуматологији
31 час
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
организацију рада рада  Организација рада болесничке
болесничке јединице за
јединице
за
алергологију,
алергологију, имунологију
имунологију и реуматологију;
и реуматологију;
 Сестринске
интервенције

наведе
дијагностичко(посматрање,
успостављање
терапијске
процедуре
комуникације,
спровоёење
сестринских интервснција
планиране здравствене неге,
оболелих од:
дијеталне исхране, евиденција у
 алергијских болести;
листу
здравствене
неге)
 дифузних
болести
оболелих од:
везивног ткива;
- алергијских болести;
 дегенеративних болести
- дифузних
болести
зглобова и кичменог
везивног ткива;
стуба;
- дегенеративних
болести

припреми
и
збрине
зглобова
и
кичменог
болеснике
код
стуба;
дијагностичких процедура  Дијагностичке
процедуре
имунолошко – алерголошки
(припрема
и
збрињавање
тестови;
болесника): имунолошко –

пункција зглоба ;
алерголошки тестови;
 успостави комуникацију и  пункција зглоба.
води дијалог са болесником
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (15 часа)
 вежбе у блоку (15 часова)
Подела одељења на групе
 Oдељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на интерном одељењу
(алергологија, имунологија и реуматологија);
 вежбе у блоку се реализују на
интернистичком одељењу (алергологија,
имунологија и реуматологија).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни да
носе радну униформу и одговарајућу обућу.



са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.



и родбином;
се укључи и ради у тиму.

Вежбе у блоку:
Оцењивање
Увежбавање садржаја вежби за Вредновање остварености исхода врши се кроз:
модул
здтавствена
нега  праћење остварености исхода;
интернистичких
болесника
у  активност на часу;
алергологији,
имунологији
и  праћење развијености комуникациских
реуматологији.
вештина и самосталности у раду.
 Вежбе у блоку – 15 часова, реализовати за
модул здравствена нега интернистичких
болесника у алергологији, имунологији и
реуматологији.
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Назив модула:

Здравствена нега интернистичких болесника код хематолошких болести

Трајање 5 модула:

31 час

ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
организација
рада
хематолошке јединице;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
код
хематолошких болесника
и
са
принципима
хемиотерапије и мерама
заштите;
Развијање способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
организацију рада рада  Организација
рада
хематолошке јединице;
хематолошке јединице;

припреми и
спроведе  Сестринске
интервенције
сестринске
интервенције
(посматрање,
успостављање
хематолошких болесника;
комуникације,
спровоёење
 наведе и објасни принципе
планиране здравствене неге,
хемиотерапије
и
мере
дијеталне исхране, евиденција у
заштите;
листу
здравствене
неге)
 успостави комуникацију и
оболелих од:
води дијалог са болесником
- анемије;
и родбином;
- леукемије;
 се укључи и ради у тиму.
- поремећаја хемостазе;
- малигних лимфома;
 Упознавање
са принципима
хемотерапије
и
мерама
заштите.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (15 часова)
 вежбе у блоку (15 часова)
Подела одељења на групе
 Oдељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на интернистичком
одељењу (хематологија);
 вежбе у блоку се реализују на

интернистичком одељењу (хематологија);
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за Препоруке за реализацију наставе
модул
здравствена
нега  на часовима вежби ученици су обавезни да
интернистичких болесника код
носе радну униформу и одговарајућу обућу.
хематолошких болести.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.
 Вежбе у блоку – 15 часова, реализовати
за модул хематолошке болести.
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Назив модула:
Здравствена нега болесника код хируршких захвата

Трајање 6 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА












Упознавање ученика са
организација
рада
хирушког одељења;
Упознавање ученика са
специфичностима рада у
асептичном и септичном
превијалишту;
операционом блоку и
одељењу
интензивне
неге;
Упознавање ученика са
процедуром
пријема
хитног случаја;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
код
хирушких болесника;
Упознавање ученика са
процедурама чувања и
руковање
хируршким
стерилним материјалом,
руковање
сетом
за
реанимацију, дренажа и
процедуром
за
трансфузију крви;
Припреми инструменте и
материјал
за
стерилизацију и сет за

61 час
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
организација
рада  Организација рада хируршког
хирушког одељења;
одељења;
 наведе
специфичностима  Специфичности рада у асептичном
рада у асептичном и
и
септичном
превијалишту,
септичном превијалишту,
операционом блоку и одељењу
операционом
блоку
и
интензивне неге;
одељењу интензивне неге;
 Пријем хитног случаја;
 наведе процедуру пријема  Сестринске
интервенције
хитног случаја;
(посматрање,
успостављање
 навде
и
спроведе
комуникације,
спровоёење
сестринске
интервенције
планиране
здравствене
неге,
код хирушких болесника;
дијеталне исхране, евиденција у
листу здравствене неге) код:
 припреми инструмената и
- стања шока;
материјала
за
- преоперативне
припреме
стерилизацију, узме брис из
пацијента;
ране и припреми сет за
- постоперативне неге;
стерилизацију;
- превенције раних и касних
 наведе процедуру чувања и
постоперативних компликација
руковање
хируршким
(тромбофлебитис, инфаркт и
стерилним
материјалом,
емболија плућа, декубитус и
руковање
сетом
за
др.);
реанимацију,
дренажа и

Терапијске
интервенције: чување
процедуром за трансфузију
и руковање хируршким стерилним
крви;
материјалом, руковање сетом за
 успостави комуникацију и
реанимацију, дренажа (мерење,
води дијалог са болесником
контрола,
евиденција);
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (30 часова)
Подела одељења на групе
 Oдељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на хируршком
одељењу, хируршкој амбуланти;
 вежбе у блоку се реализују на
хируршком одељењу и хируршкој
амбуланти.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;





реанимацију;
и родбином;
Развијање
способности  се укључи и ради у тиму.
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

трансфузија крви (узимање крви за
одреёивање крвних група и
интерреакцију,
праћење
трансфузије).

Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за
модул здравствена нега болесника
код хируршких захвата.
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активност на часу;
праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 30 часова,
реализовати за модул хируршких
захвата.

Назив модула:
Здравствена нега хируршких болесника код инфекција и повреда

Трајање 7 модула:

42 часа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
и
процедурама код повреда,
хирушке
обраде
ране,
узимању бриса, као и
запаљенских процеса у
меким ткивима;
Упознавање ученика са
дијагностичко-терапијским
процедурама: припрема и
збрињавање
болесника;
постављању и
скидању
гипсаних завоја и при
пункцији зглобова;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са пацијентом и родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
По завршетку модула ученик ће
САДРЖАЈИ МОДУЛА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
бити у стању да :
 наведе
сестринским Вежбе:
На почетку модула ученике упознати са
интервенцијама
и  Сестринске
интервенције циљевима и исходима наставе, односно учења,
процедурама код повреда,
(посматрање,
успостављање планом рада и начинима оцењивања.
хирушке
обраде
ране,
комуникације,
спровоёење Реализација наставе
узимању бриса, као и
планиране
здравствене
неге, Модул се реализује кроз следеће облике
запаљенских
процеса
у
дијеталне исхране, евиденција у наставе:
меким ткивима;
листу здравствене неге) код:
 теорија (2 часа)
 наведе
дијагностичкоo повреда
(механичке,  вежбе (20 часова)
терапијским
процедуре:
хемијске,
термичке,  вежбе у блоку (20 часова)
припрема и збрињавање
биолошке);
Подела одељења на групе
болесника,
постављању и
o хируршке обраде ране и  Oдељење се дели на групе приликом
скидању гипсаних завоја и
узимања бриса;
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
при пункцији зглобова;
o запаљенских
обољења
ученика у групи)

успостави комуникацију и
костију и зглобова;
Место реализације наставе
води дијалог са пацијентом и
запаљенских процеса у меким  вежбе се реализују на хируршком
родбином;
ткивима;
одељењу, хируршкој амбуланти;
 се укључи и ради у тиму.
 Дијагностичко-терапијске
 вежбе у блоку се реализују на хируршком
процедуре: припрема и збрињавање
одељењу ихируршкој амбуланти.
болесника у постављању и скидању
гипсаних завоја и при пункцији Препоруке за реализацију наставе
зглобова.
 на часовима вежби ученици су обавезни да
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носе радну униформу и одговарајућу обућу.
Вежбе у блоку:
Оцењивање
Увежбавање садржаја вежби за модул Вредновање остварености исхода врши се
здравствена нега хируршких болесника кроз:
код инфекција и повреда.
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености комуникациских
вештина и самосталности у раду.
 Вежбе у блоку - 20 часова реализује се за
модул хируршке инфекције и повреде.
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Назив модула:
Здравствена нега инфектолошких болесника
Трајање 8 модула:
64 часа
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

Упознавање ученика са
организација рада
инфектолошког одељења
(изолација, здравствени
надзор, карантин);
 Упознавање ученика са
процедуром пријема
инфективног болесника,
са евиденцијом, воёењем
протокола и обавезној
пријави заразних болести;
 Упознавање ученика са
процедуром дистрибуције
хране на инфективном
одељењу;
 Упознавање ученика и
спровоёење
сестринскиин
интервенција код
инфектолошких
болесника;
 Упознавање ученика са
дијагностичкотерапијском процедуром
биопсија јетре,
хемокултура,


ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :
 наведе и објасни
организација рада
инфектолошког одељења
(изолазију, здравствени
надзор, карантин);
 наведе процедуру пријема
инфектиовног болесника,
специфичности у
евиденцији и воёењу
протокола и обавезној
пријави заразних болести;
 наведе специфичности
процедуре у дистрибуцији
хране на инфективном
одељењу;
 наведе и спроведе
планиране сестринске
интервенције код
инфектолошких болесника;
 наведе и асистира код
терапијске процедуре
биопсија јетре,
хемокултуре,
копрпкултуре, спровоёења
активне и пасивне
имунизације и да зна

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Вежбе:
 Организација рада инфектолошког
одељења;: изолација, здравствени
надзор, карантин;
 Пријем инфектиовног болесника –
специфичности;
 Евиденција, воёење протокола и
обавезна пријава заразних болести;
 Дистрибуција хране на
инфектолошком одељењу;
 Сестринске интервенције
(посматрање, успостављање
комуникације, спровоёење планиране
здравствене неге, дијеталне исхране и
терапије, евиденција у листу
здравствене неге) оболелих од:
- респираторних обољења (осипне
грознице, стрептококоза, дифтерија,
САРС, инфективна мононуклеоза,
заушке, велики кашаљ, менингитис);
- цревних заразних обољења
(трихинелоза,алиментарне
интоксикације и токси
инфекције,салмонелоза, шигелоза,
колера, полиомијелитис,
стафилококна тровања храном,
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (4 часа)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (30 часова)
Подела одељења на групе
 Oдељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у
групи)
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на
инфектолошком одељењу,
инфектолошкој амбуланти.
 Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су
обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши
се кроз:
 праћење остварености исхода;







копрпкултура,
спровоёење активне и
пасивне имунизације,
календара вакцинације;
Упознавање ученика са
мерама личне заштите у
професионалном раду и
мерама за спречавање
ширења заразних
болести;
Развијање способности
комуницирања и дијалога
са пацијентом и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

календар вакцинације;
наведе и спроводи мере
личне заштите у свом
професионалном раду и
мере за спречавање ширења
заразних болести;
 успостави комуникацију и
води дијалог са пацијентом
и родбином;
 се укључи и ради у тиму.




хепатитис);
- векторских обољења (маларија,
Лајмска болест);
- антропозооноза (антракс, беснило,
тетанус);
- посебних заразних болести (СИДА,
вирусне хеморагијске грознице;
- еризипела;
- херпес зостера;
Дијагностичко-терапијске процедуре:
биопсија јетре; хемокултура;
копрпкултура; спровоёење активне и
пасивне имунизације; календар
вакцинације.

активност на часу;
праћење развијености
комуникациских вештина и
самосталности у раду.
Настава се реализује са 30 часова
вежби.
 Вежбе у блоку - 30 часова
реализује се за модул Здравствена
нега инфектолошких болесника.






Назив модула:
Здравствена нега у гинекологији

Трајање 9 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Упознавање ученика са
организација
рада
у
диспанзеру
за
жене,
гинеколошкој амбуланти
и
гинеколошко
–
акушерском одељењу;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
у
диспанзеру
за
жене,

48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
специфичности
 Организација рада у диспанзеру за
организације
рада
у
жене, гинеколошкој амбуланти и
диспанзеру
за
жене,
гинеколошком одељењу.
гинеколошкој амбуланти и  Сестринске
интервенције
гинеколошко – акушерском
(посматрање,
успостављање
одељењу;
комуникације,
спровоёење
 наведе
и
спроведе
планиране
здравствене
неге,
дијагностичко
–
дијеталне исхране, евиденција у
терапијским процедурама
листу здравствене неге) код:
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (3 часа)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (15 часова)
Подела одељења на групе







гинеколошкој амбуланти
и
гинеколошко
–
акушерском одељењу;
Упознавање ученика и
развијање вештина у
дијагностичко
–
терапијским процедурама
 (:припрема жене за
гинеколошки
преглед,
узимање
вагиналног секрета,
колпоскопија,
биопсија,
ХСГ,
артефицијелни
побачај
и
експлоративна
киретажа;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.







и сестринске интервенције
у диспанзеру за жене,
гинеколошкој амбуланти и
гинеколошко – акушерском
одељењу;
наведе
и
спроведе
дијагностичко
–
терапијским процедурама
 (:припрема жене за
гинеколошки преглед,
узимање
вагиналног
секрета, колпоскопија,
биопсија,
ХСГ,
артефицијелни побачај
и
експлоративна
киретажа;
успостави комуникацију и
води дијалог са пацијентом
и родбином;
се укључи и ради у тиму.



 запаљенских обољења полних  одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у
органа жене;
групи).
 туберкулозе полних органа;
Место реализације наставе
 тумора полних органа;
 вежбе се реализују у диспанзеру за жене,
 гинеколошких крварења.
гинеколошкој амбуланти, гинеколошком
Дијагностичко
–
терапијске
одељењу и кабинету здравствене неге са
процедуре: припрема жене за
фондом 1 час недељно.
гинеколошки преглед, узимање
Препоруке
за реализацију наставе
вагиналног секрета, колпоскопија,
биопсија, ХСГ, артефицијелни  на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
побачај и експлоративна киретажа.
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
 Настава се реализује са 30 часова
вежби.
 Вежбе у блоку - 15 часова реализује се
за модул Здравствена нега у
гинекологији.
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Назив модула:
Здравствена нега у акушерству

Трајање 10 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Упознавање ученика са
организација
рада
у
саветовалишту
за
труднице;
Упознавање ученика са
процедуром сестринских
интервенцијама
у
акушерству код:
 пријема труднице;
 психофизичке
припреме труднице за
пороёај;
 савременог
воёења
пороёаја;
 прве
неге
новороёенчета
и
бабињаре;
 код раних и позних
гравидитетних
токсикоза;
Упознавање ученика са
дијагностичко
–
терапијским процедурама
( узимање карличних
мера, прибор за воёење
пороёаја, материјал и
прибор за прву негу

48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
специфичности
 Организација
рада
у
организације
рада
у
саветовалишту за труднице и
саветовалишту за труднице;
акушерском одељењу;
 наведе
и
спроведе  Сестринске
интервенције
сестринске интервенције у
(посматрање,
успостављање
акушерству код:
комуникације,
спровоёење
планиране
здравствене
неге,
 пријема труднице;
дијеталне
исхране,
евиденција
у
 психофизичке припреме
листу здравствене неге) код:
труднице за пороёај;
 пријема труднице;
 савременог
воёења
 психофизичке
припреме
пороёаја;
труднице за пороёај;
 прве неге новороёенчета

савременог воёења пороёаја;
и бабињаре;
 прве неге новороёенчета и
 код раних и позних
бабињаре;
гравидитетних
токсикоза;
 код
раних
и
позних
 дијагностичко
–
гравидитетних токсикоза;
терапијским процедурама  Дијагностичко
–
терапијске
и сестринске интервенције
процедуре: узимање карличних
у акушерству;
мера, прибор за воёење пороёаја,
 успостави комуникацију и
материјал и прибор за прву негу
води дијалог са пацијентом
новороёенчета.
и родбином;
 се укључи и ради у тиму.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (3 часа)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (15 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у
групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на акушерском
одељењу (породилиште), саветовалишту
за труднице.
Препоруке за реализацију наставе
на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и






новороёенчета;
Развијање
способности
комуникације и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

самосталности у раду.
Настава се реализује са 30 часова
вежби.
Вежбе у блоку - 15 часова реализује се за
модул Здравствена нега у акушерству.


Назив модула:

Здравствена нега неуролошких болесника

Трајање 11 модула:

66 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће
бити у стању да :

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА











Упознавање ученика са
организација
рада
неуролошког одељења;
Упознавање ученика са
сестринским интервенција
код
неуролошких
болесника;
Упознавање ученика са
дијагностичко-терапијским
процедурама
које
се
користе у неурологији;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са пацијентом и родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.










наведе
и
објасни Вежбе:
специфичности организације  Организација рада неуролошког
рада неуролошког одељења;
одељења;
наведе
и
објасни  Сестринске
интервенције
сестринским
интервенција
(посматрање,
успостављање
код
код
хируршких
комуникације,
спровоёење
болесника у трауматологији,
планиране
здравствене
неге,
ортопедији;
дијеталне исхране, евиденција у
наведе и спроведе планиране
листу здравствене неге) оболелих
дијагностичкотераписке
од:
процедуре код хеуролошких
- Енцефалитиса;
болесника;
- Мијелитиса;
успостави комуникацију са
- мултипле склерозе;
пацијентом и родбином;
- васкуларних обољења,
се укључи и ради у тиму.
ЦНС;
- епилепсије;
- неуромишићних
обољења;
- дискус херније;
- дијагностичкотерапијске
процедуре
(припрема и збрињавање
болесника);
електродијагностички
прегледи
- ЕЕГ; ЕМГ.
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На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (6 час0ва)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (30 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби (до 8 ученика у групи)
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на неуролошком
одељењу.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни да
носе радну униформу и одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и
самосталности у раду.

Разред:

четврти

Назив модула:

Здравствена нега интернистичких болесника код ендокриних болести и болести метаболизма

Трајање 1. модула:

42 часа

ЦИЉЕВИ МОДУЛА










Упознавање ученика са
организација
рада
болесничке јединице за
ендокринолошка обољења
и поремећаје метаболизма;
Упознавање ученика са
сестринским интервенција
код
оболелих
од
ендокриног система и
метаболизма;
Упознавање ученика и
развијање
вештина
у
дијагностичко
–
терапијским процедурама
одреёивање гликемије у
крви
и
урину
и
одреёивање ацетона у
урину; ГТТ;
Упознавање ученика и
развијање
вештина
у
примени, дозирању и
апликацији инсулина;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога

ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
На почетку модула ученике упознати са
специфичности организације  Организација рада болесничке циљевима и исходима наставе, односно
рада болесничке јединице за
јединице
за
ендокринолошка учења, планом рада и начинима оцењивања.
ендокринолошка обољења и
обољења
и
поремећаје Реализација наставе
поремећаје метаболизма;
метаболизма;
Модул се реализује кроз следеће облике
 наведе
и
спроведе  Сестринске
интервенције
код наставе:
дијагностичко – терапијским
(посматрање,
успостављање  теорија (2 часа)
процедурама и сестринске
комуникације,
спровоёење  вежбе (30 часова)
интервенције код оболелих
планиране
здравствене
неге,  вежбе у блоку (10 часова)
од ендокриног система и
дијеталне исхране, евиденција у Подела одељења на групе
метаболизма;
листу здравствене неге) оболелих  одељење се дели на групе приликом
 наведе
и
спроведе
од:
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
дијагностичко – терапијске
- шећерне болести;
ученика у групи)
процедуре
и сестринске
- болести хипофизе;
Место реализације наставе
интервенције у одреёивању
- штитасте жлезде;
 вежбе се реализују на интерно одељењу
гликемије у крви и урину и
- надбубрежне жлезде;
(ендокринологија);
одреёивање ацетона у урину;
- потхрањености и гојазности;  вежбе у блоку се реализују на
ГТТ;
- гихта;
интернистичком одељењу
 да
припреми, дозира и  Дијагностичке
процедуре:
(ендокринологија).
апликује инсулин и да
одреёивање гликемије у крви и Препоруке за реализацију наставе
едукује пацијента;
урину; одреёивање ацетона у  на часовима вежби ученици су обавезни
 успостави комуникацију и
урину; ГТТ;
да носе радну униформу и одговарајућу
води дијалог са пацијентом  Инсулин – припрема, дозирање и
обућу.
и родбином;
апликација.
Оцењивање
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са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.



се укључи и ради у тиму.

Вредновање остварености исхода врши се
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби
за кроз:
модул
здравствена
нега  праћење остварености исхода;
интернистичких
болесника
код  активност на часу;
ендокриних болести и болести  праћење развијености вештина и
метаболизма.
самосталности у раду.
 Вежбе у блоку – 10 часова, реализовати
за ендокрине болести и болести
метаболизма.
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Назив модула:
Трајање 2. модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА










Упознавање ученика са
организација
рада
болесничке јединице за
гастроентерологију
и
хепатологију;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
оболелих
од
гастроиентеролошких и
хепатолошких
болесника;
Упознавање ученика са
дијагностичким
процедурама (припрема
и
збрињавање
болесника): пункциона
биопсија јетре;
Развијање способности
комуницирања
и
дијалога са пацијентом и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

Здравствена нега интернистичких болесника код гастроентеролошких и хепатолошких болести
42 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни
специфичности
организације
рада
болесничке јединице за
гастроентерологију
и
хепатологију;
 наведе
и
спроведе
дијагностичко – терапијске
процедуре
и сестринске
интервенције болести јетре
и билијарног тракта;
 знати и умети да спроведе
планиране
сестринске
интервенције
код
гастроентеролошких
и
хепатолошких болесника;
 наведе
и
спроведе
дијагностичко – терапијске
процедуре
(припреме и
збрињавања болесника за
пункциону биопсију јетре;
 знати
да
успостави
комуникацију
са
пацијентом и родбином;
 се укључи и ради у тиму.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Вежбе:
 Организација
рада болесничке
јединице за гастроентерологију и
хепатологију;
 Сестринске
интервенције
(посматрање,
успостављање
комуникације,
спровоёење
планиране
здравствене
неге,
дијеталне исхране, евиденција у
листу здравствене неге) оболелих
од:
- болести једњака и желуца;
- болести црева;
- болести панкреаса;
- болести јетре и билијарног
тракта;
 Дијагностичке
процедуре
(припрема
и
збрињавање
болесника): пункциона биопсија
јетре.
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за
модул
здравствена
нега
интернистичких
болесника
код
гастроентеролошких
и
хепатолошких болести.

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (2 часа)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (10 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на интерно одељењу
(гастроентерологија);
 вежбе у блоку се реализују на интерном
одељењу (гастроентерологија).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и
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самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 10 часова,
реализовати за модул здравствена
нега код гастроентеролошких и
хепатолошких болести.

Назив модула:
Трајање 3 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА










Упознавање ученика са
организација
рада
болесничке јединице за
нефрологију;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама оболелих
од нефролошких болести;
Упознавање ученика са
дијагностичким
процедурама (припрема
и збрињавање болесника):
клиренси
(урее
и
креатинина),
перитонеална
дијализа,
хемодијализа,цистоскопиј
а;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

Здравствена нега интернистичких болесника код нефролошких болести
31 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
специфичности
 Организација
рада болесничке
организације
рада
јединице за нефрологију;
болесничке јединице за  Сестринске
интервенције
нефрологију;
(посматрање,
успостављање
 наведе
и
спроведе
комуникације,
спровоёење
дијагностичко – терапијске
планиране
здравствене
неге,
процедуре
и сестринске
дијеталне исхране, евиденција у
интервенције код оболелих
листу здравствене неге) оболелих
од нефролошких болести;
од:
 наведе
и
спроведе
- акутне и хроничне бубрежне
планиране
сестринске
инсуфицијенције;
интервенције
код
- гломерулонефритиса;
процедура
(припрема и
- нефротског синдрома;
збрињавање
болесника):
- инфекција уринарног система;
клиренси
(урее
и
- туберкулозе
уринарног
креатинина), перитонеална
система;
дијализа,
- тумора уринарног система;
хемодијализа,цистоскопија;
- калкулозе уринарног система;

знати
да
успостави
- ендемске нефропатије;
комуникацију
са  Дијагностичке
процедуре
пацијентом и родбином;
(припрема
и
збрињавање
 се укључи и ради у тиму.
болесника): клиренси (урее и
креатинина),перитонеална
дијализа,хемодијализа,цистоскопи
ја.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (20 часова)
 вежбе у блоку (10 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на интернистичком
одељењу (нефрологија);
 вежбе у блоку се реализују на
интернистичком одељењу (нефрологија).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:

Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за
модул
здравствена
нега
интернистичких
болесника
код
нефролошких болести.
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праћење остварености исхода;
активност на часу;
праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 10 часова, реализовати
за модул здравствена нега у
нефрологији.

Назив модула:
Здравствена нега хируршких болесника у неурохирургији, офталмологији и оториноларингологији

Трајање 4 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Упознавање ученика са
сестринским
интервенција
код
хируршких болесника у
неурохирургији,
офталмологији
и
оториноларингологији;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
(посматрање, спровоёење
планиране
здравствене
неге, дијеталне исхране,
евиденција
у
листу
здравствене неге);
Упознавање ученика са
дијагностичкотерапијским
процедурама: припрема
за
преглед
у
офталмологији
и
оториноларингологији,
испирање ока и уха,
локалну апликацију лека,
предњу
и
задњу
тампонаду носа; тоалета
трахеалне каниле;

31 час
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведу и објасне сестринске Вежбе:
На почетку модула ученике упознати са
интервенције
код  Сестринске
интервенције циљевима и исходима наставе, односно
(посматрање, спровоёење
(посматрање,
успостављање учења, планом рада и начинима оцењивања.
планиране
здравствене
комуникације,
спровоёење Реализација наставе
неге, дијеталне исхране,
планиране
здравствене
неге, Модул се реализује кроз следеће облике
евиденција
у
листу
дијеталне исхране, евиденција у наставе:
здравствене
неге)
код:
листу здравствене неге) код:
 теорија (1 час)
отворених и затворених
 отворених
и
затворених  вежбе (20 часова)
повреда – меких ткива
повреда – меких ткива главе,  вежбе у блоку (10 часова)
главе, костију лобање, базе
костију лобање, базе лобање, Подела одељења на групе
лобање, лица и вилице,
лица и вилице, врата, кичменог  одељење се дели на групе приликом
врата, кичменог стуба и
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
стуба и кичмене мождине;
кичмене
мождине,
ученика у групи).
 хируршких обољења мозга и
хируршких обољења мозга
Место реализације наставе
кичмене мождине;
и
кичмене
мождине,
 вежбе се реализују на хируршком
 повреда и обољења ока;
повреда и обољења ока,
одељењу (неурохирургији,
 повреда и крвављења из носа;
повреда и крвављења из
офталмологији оториноларингологији );
 ларинготрахеалних повреда и
носа, хируршких обољења
 вежбе у блоку се реализују на хируршком
трахеотомисаних болесника;
штитасте жлезде;
одељењу (неурохирургији, офалмологији,
 хируршких обољења штитасте
 наведе
и
спроведу
оториноларингологији).
жлезде;
дијагностичко – терапијске  Дијагностичко-терапијске
Препоруке за реализацију наставе
сестринске
интервенције
 на часовима вежби ученици су обавезни
процедуре: припрема за преглед у
код хируршких болесника у
да носе радну униформу и одговарајућу
офталмологији
и
офталмологији
и
обућу.
оториноларингологији, испирање
оториноларингологији;
ока и уха, локалну апликацију Оцењивање
 знати
да
успостави
лека, предњу и задњу тампонаду Вредновање остварености исхода врши се
комуникацију
са
кроз:
носа; тоалета трахеалне каниле.
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Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.



пацијентом и родбином;
се укључи и ради у тиму.






Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби модула
здравствена
нега
хируршких
болесника
у
неурохирургији,
офталмологији
и
оториноларингологији.
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праћење остварености исхода;
активност на часу;
праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 10 часова, реализовати
за модуле здравствена нега у
неурохирургији, офталмологији и
ОРЛ.

Назив модула:
Здравствена нега хируршких болесника у торакалној хирургији

Трајање 5 модула:







ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
Упознавање ученика са  Наведе
и
објасни Вежбе:
сестринским
сестринским интервенција  Сестринске
интервенције
интервенција
код
код болесника у торакалној
(посматрање,
успостављање
болесника у торакалној
хирургији;
комуникације,
спровоёење
хирургији;
планиране
здравствене
неге,
Упознавање ученика са  Наведе
и
спроведе
дијеталне исхране, евиденција у
дијагностичкопланиране
сестринске
листу здравствене неге) код:
терапијским процедурама
интервенције
код
 затворених
повреда грудног
рендгенског прегледа и
хируршких болесника у
коша (комоција, контузија,
торакалне дренаже;
торакалној хирургији;
компресија);
Упознавање ученика са  знати
да
успостави
 отворених
повреда грудног
сестринским
комуникацију
са
коша
(непенетрантне,
интервенцијама
код
пацијентом и родбином;
пенетрантне);
затворених и отворених  се укључи и ради у тиму.
 хируршких обољења плућа;
повреда грудног коша,
 хируршких обољења срца;
хируршких
обољења
 тумора дојке;
плућа , срца и тумора
 Дијагностичко-терапијске
дојке;
процедуре:
ендоскопски
и
Развијање
способности
рендгенски прегледи, торакална
комуницирања и дијалога
дренажа.
са
пацијентом
и
родбином;
ЦИЉЕВИ МОДУЛА



21 часова
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 часа)
 вежбе (15 часова)
 вежбе у блоку (5 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на хируршком
одељењу (торакална хирургија);

вежбе у блоку се реализују на
хируршком одељењу (торакална
хирургија);
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни



Развијање способности и
вештина рада у тиму.

да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Вежбе у блоку:
Увежбавање саржаја вежби за модул Оцењивање
здравствена
нега
хируршких Вредновање остварености исхода врши се
болесника у торакалној хирургији.
кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
 Вежбе у блоку – 5 часова, реализовати
за модул здравствена нега у торакалној
хирургији.
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Назив модула:
Здравствена нега хируршких болесника у абдоминалној хирургији

Трајање 6 модула:

26 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
сестринским
интервенција
код
болесника
у
абдоминалној хирургији;
Упознавање ученика са
дијагностичкотерапијским процедурама
Блек
Морова
сонда,
контрола Т-дрена;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
сестринским интервенција  Сестринске
интервенције
код
болесника
у
(посматрање,
успостављање
абдоминалној хирургији;
комуникације, спровоёење планиране
 наведе
и
спроведе
здравствене неге, дијеталне исхране,
планиране дијагностичкоевиденција у листу здравствене неге)
тераиске процедуре Блек
код болесника са:
Морова сонда, контрола Т затворених повреда грудног коша
дрена,
назогастрична
(комоција, контузија, компресија);
сукција;
 отворених повреда грудног коша
 успостави комуникацију са
(непенетрантне, пенетрантне);
пацијентом и родбином;
 хируршких обољења плућа;
 се укључи и ради у тиму.
 хируршких обољења срца;
 тумора дојке;
 отвореним и затвореним повредама
абдоминалних органа;
 хируршким обољењима једњака;
 илеусом, хернијама, туморима
абдоминалних органа;
 гастродуоденалним улкусом;
 крвављењем из дигестивног тракта;
 хемороидима;
 запаљењским
процесима
–
апендицитис,
холециститис,
холелитијазом,
панкреатитис,
перитонитис,
 стомама (гастростома, илеостома,
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (20 часова)
 вежбе у блоку (5часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до
8 ученика у групи)
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на хируршком
одељењу (абдоминална хирургија);
 вежбе у блоку се реализују на
хируршком одељењу (абдоминална
хирургија).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су
обавезни да носе радну униформу и
одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши



вештачки анус);
се кроз:
Дијагностичко-терапијске процедуре:  праћење остварености исхода;
Блек Морова сонда, контрола Т-  активност на часу;
дрена, назогастрична сукција.
 праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
 Вежбе у блоку – 5 часова,
реализовати за модул: здравствена
нега у абдоминалној хирургији.

Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за модул
здравствена нега хируршких болесника
у абдоминалној хирургији.
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Назив модула:
Здравствена нега хируршких болесника у урологији

Трајање 7 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА








Упознавање ученика са
сестринским
интервенција
код
уролошких болесника;
Упознавање ученика са
дијагностичкотерапијским процедурама
припрема и збрињавање
болесника
код
рендгенских
и
ендоскопских
прегледа
уринарног
тракта,
испирање
мокраћне
бешике
и
пункција
мокраћне бешике;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и
родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

26 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
сестринским интервенција  Сестринске
интервенције
код уролошких болесника;
(посматрање,
успостављање

наведе
и
спроведе
комуникације,
спровоёење
планиране дијагностичкопланиране
здравствене
неге,
тераиске
процедуре
–
дијеталне исхране, евиденција у
припрема и збрињавање
листу здравствене неге) код
болесника код рендгенских
болесника са:
и ендоскопских прегледа
 отвореним
и
затвореним
уринарног
тракта,
повредама бубрега и мокраћних
испирање
мокраћне
путева;
бешике, пункција мокраћне
 тумора бубрега;
бешике;
 аденома и тумора простате;
 успостави комуникацију са
 калкулозе;
пацијентом и родбином;
 обољењима мушких полних
 се укључи и ради у тиму.
органа;
 Дијагностичко-терапијске
процедуре
–
припрема
и
збрињавање
болесника
код
рендгенских
и
ендоскопских
прегледа уринарног тракта,
– испирање мокраћне бешике,
пункција мокраћне бешике.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 часа)
 вежбе (20 часова)
 вежбе у блоку (5 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи)
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на хируршком
одељењу (урологија);
 вежбе у блоку се реализују на хируршком
одељењу (урологија).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за  праћење остварености исхода;
модул здравствена нега хируршких  активност на часу;
праћење развијености вештина и
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болесника у урологији.
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самосталности у раду.
Вежбе у блоку – 5 часова, реализовати
за модул: здравствена нега хируршких
болесника у урологији.

Назив модула:
Здравствена нега хируршких болесника у трауматологији, ортопедији и васкуларној хирургији

Трајање 8 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА




Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама код код
хируршких болесника у
трауматологији,
ортопедији и васкуларној
хирургији;
Упознавање ученика са
дијагностичкотерапијским процедурама
код
гипсаних
имобилизација, хигијени
и спречавању декубитуса
и
превенција тромбо
флебитиса,
скелетна
екстензија, спољашњих
фиксатора.

21 часа
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
сестринским интервенција  Сестринске
интервенције
код
код
хируршких
(посматрање,
успостављање
болесника
у
комуникације,
спровоёење
трауматологији, ортопедији
планиране
здравствене
неге,
и васкуларној хирургији;
дијеталне исхране, евиденција у
 наведе
и
спроведе
листу здравствене неге) код
планиране дијагностичкоболесника са:
тераиске процедура
код
 преломима костију;
гипсаних
имобилизација,
 хируршким
обољењима
хигијени и спречавању
костију;
декубитуса и превенција
 повредама крвних судова;
тромбо флебитиса, скелетна
 обољењима
периферних
екстензија,
спољашњих
артерија;
фиксатора;
 обољењима периферних вена;

успостави комуникацију са  Дијагностичко-терапијске
пацијентом и родбином;
процедуре: гипсана имобилизација
 се укључи и ради у тиму.
регионална хигијена, спречавање
декубитуса и превенција тромбо
флебитиса, скелетна екстензија
(контрола положаја), спољашњи
фиксатори.
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (1 час)
 вежбе (15 часова)
 вежбе у блоку (5 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи)
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на хируршком
одељењу (ортопедија и васкуларна
хирургија);
 вежбе у блоку се реализују на хируршком
одељењу (ортопедија и васкуларна
хирургија);
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу

обућу.
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за Оцењивање
модул здравствена нега хируршких Вредновање остварености исхода врши се
болесника
у
трауматологији, кроз:
ортопедији и васкуларној хирургији.  праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
 Вежбе у блоку – 5 часова, реализовати
за модул здравствена нега у
трауматологији, ортопедији и
васкуларној хирургији.
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Назив модула:
Трајање 9 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА










Упознавање ученика са
организација
рада
психијатриске службе;
Упознавање ученика са
специфичностима
пријема
и
смештаја
психијатриских
болесника;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенција
код
психијатриских
болесника;
Упознавање ученика са
дијагностичкотерапијским процедурама
подела
терапије
на
психијатријском
одељењу, задаци сестре у
психотерапији, радној и
окупационој терапији и
терапијској заједници;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са
пацијентом
и

Здравствена нега психијатријских болесника
66 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
На почетку модула ученике упознати са
специфичности
 Организација рада психијатријске циљевима и исходима наставе, односно
организације
рада
службе;
учења, планом рада и начинима оцењивања.
психијатриског одељења;
 Пријем и смештај психијатријског Реализација наставе
 наведе
и
објасни
болесника (специфични приступ); Модул се реализује кроз следеће облике
сестринским
 Сестринске
интервенције: наставе:
интервенција
код
код
посматрање,
успостављање  теорија (6 часова)
психијатриских болесника;
комуникације,
спровоёење  вежбе (30 часова)
 наведе
и
спроведе
планиране
здравствене
неге,  вежбе у блоку (30 часова)
планиране дијагностичкодијеталне исхране, евиденција у
тераписке процедуре
листу здравствене неге са циљем Подела одељења на групе
 дели
терапије
на
спречавања
самоповреёивања,  одељење се дели на групе приликом
психијатријском одељењу,
повреёивања и самоубилачких
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
 спроводи
психотерапију,
намера оболелих од:
ученика у групи)
радну и окупациону;
- Неуроза;
Место реализације наставе
 наведе
и
препозна
- Психоза;
 вежбе се реализују на психијатриском
симптоме
разних
- болести зависности;
одељењу, дневној психијатриској
психопатолошких стања и
- тровања лековима;
болници (саветовалиште);
да правилно поступи у  Дијагностичко-терапијске
 вежбе у блоку се реализују на
одреёеним ситуацијама;
процедуре: подела терапије на
психијатриском одељењу, дневној
 успостави комуникацију са
психијатријском одељењу, задаци
психијатриској болници (саветовалиште).
пацијентом и родбином;
сестре у психотерапији, радној и Препоруке за реализацију наставе
 се укључи и ради у тиму.
окупационој
терапији
и  на часовима вежби ученици су обавезни
терапијској заједници.
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.

222



родбином;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

Вежбе у блоку:
Оцењивање
Увежбавање саджаја вежби за модул Вредновање остварености исхода врши се
здравствена нега психијатријских кроз:
болесника.
 праћење остварености исхода,
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
 Вежбе у блоку – 30 часова, реализовати
за модул здравствена нега
психијатриских болесника.
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Назив модула:
Трајање 10 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Упознавање ученика са
организација рада службе
за неонатологију;
Упознавање ученика са
сестринским
интервенцијама
у
неонатологији:
 исхране у неонаталном
периоду;
 припреме
мајке
и
новороёенчета за први
подој;
 вештачке исхране;
 неге недоношчета;
 асфиксије;
 интракранијалног
крвављења;
 физиолошке жутице;
 инфекције
пупка и
коже;
Упознавање ученика и
развијање вештина у
дијагностичко
–
терапијским процедурама
на
неонатологији:
(антропометриска
мерања, купање, нега
пупка,
повијање,
припремање
хране
и

Здравствена нега у неонатологији
47 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
специфичности
 Организација
рада службе за
организације рада службе
неонатологију;
за неонатологију;
 Сестринске
интервенције
 наведе
сестринске
(посматрање,
успостављање
интервенције
у
комуникације,
спровоёење
неонатологији;
планиране
здравствене
неге,
 наведе
и
спроведе
дијеталне исхране, евиденција у
дијагностичко
–
листу здравствене неге) код:
терапијским процедурама
 исхране
у
неонаталном
на неонатологији;
периоду;
 успостави
комуницију са
 припреме
мајке
и
родитељима;
новороёенчета за први подој;
 се укључи и ради у тиму.
 вештачке исхране;
 неге недоношчета;
 асфиксије;
 интракранијалног крвављења;
 физиолошке жутице;
 инфекције пупка и коже;
 Дијагностичко
–
терапијске
процедуре:
антропометријске
мере,
купање,
нега
пупка,
повијање,
облачење,
техника
припреме хране, техника храњења.
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја
модул
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вежби

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (2 часа)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (15 часова)

Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на педијатриском
одељењу (неонатологија) и кабинету
здравствене неге са фондом 1 час
недељно;
 вежбе у блоку се реализују на
педијатријском одељењу (неонатологија).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
за кроз:
 праћење остварености исхода;





техникама храњења );
Развијање
способности
комуникације
са
родитељима;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

здравствена нега у неонатологији
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активност на часу;
праћење развијености вештина и
самосталности у раду;
Вежбе у блоку – 15 часова, реализовати
за модул здравствена нега у
неонатологији .

Назив модула:
Трајање 11 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА











Упознавање ученика са
организација
рада
педијатриске службе;
Упознавање ученика са
процедурама
у
спровоёењу сестринских
интервенција
код
болесног детета;
Препознавање посебних
потреба болесног детета;
Упознавање ученика и
развијање вештина у
дијагностичко
–
терапијским процедурама
на
педијатрији
(антропометријске мере,
купање,
нега
пупка,
повијање,
облачење,
техника
припремања
хране, техника храњења);
Развијање
способности
комуникације
са
родитељима;
Развијање способности и
вештина рада у тиму.

Здравствена нега болесног детета
48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 наведе
и
објасни Вежбе:
специфичности
 Организација рада педијатријске
организације
рада
службе;
педијатриске службе;
 Сестринске
интервенције
 наведе
процедуре
(посматрање,
успостављање
сестринских интервенција
комуникације,
спровоёење
код болесног детета;
планиране
здравствене
неге,
 препозна посебне потребе
дијеталне исхране, евиденција у
болесног детета;
листу здравствене неге) код:
 наведе
и
спроведе
 пријема болесног детета;
дијагностичко – терапијске
 болести респираторног система
процедуре
код болесног
(акутне
респираторне
детета;
инфекције);
 знати
да се сналази у
 болести
кардиоваскуларног
тимском раду;
система (уроёене срчане мане,
 успостави
комуницију са
поремећаји срчаног ритма,
родитељима;
миокардитис, ендокардитис);
 се укључи и ради у тиму.
 болести
дигестивног тракта
(целијакија,
дијареални
синдром, повраћање);
 ендокриних болести (шећерна
болест);
 болести
нервног
система
(конвулзије, епилепсија);
 болести урогениталног система
(уринарне
инфекције,
нефритис, уроёене аномалије
уринарног тракта);
 алергијских болести;
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (3 часа)
 вежбе (30 часова)
 вежбе у блоку (15 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи).
Место реализације наставе
 вежбе се реализују на педијатриском
одељењу ;
 вежбе у блоку се реализују на
педијатријском одељењу.
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима вежби ученици су обавезни
да носе радну униформу и одговарајућу
обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 активност на часу;
 праћење развијености вештина и
самосталности у раду.

задесних тровања;
Дијагностичко
–
терапијске
процедуре:
антропометријске
мере,
купање,
нега
пупка,
повијање,
облачење,
техника
припреме хране, техника храњења.
Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја вежби за
модул здравствена нега болесног
детета
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Вежбе у блоку – 15 часова, реализовати
за модул здравствена нега болесног
детета.

Назив модула:
Трајање 12 модула:

ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Упознавање ученика са
теоретским
аспектима
ургентне медицине;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са пацијентом;
Усвајање
вештина
неопходних за указивање
ургентне
помоћи
пацијенту код болести у:
инфектологији,
хирургији, психијатрији,
неурологији,
гинекологији, акушерству
и интерној медицини.

Ургентна медицина
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да :
 дефинише
и
објасни
ургентна стања;
 препозна потребе пацијента
за ургентном помоћи;
 примени усвојене вештине
за указивањем ургентне
помоћи код болести и
стања у: инфектологији,
хирургији,
психијатрији,
неурологији, гинекологији,
акушерству и интерној
медицини.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Теорија:
 Значај и улога ургентне медицине у
лечењу болесника;
 Ургентна помоћ код акутних
коматозних стања;
 Ургентна помоћ код ургентних
стања у дијароичном синдрому
(токсични шок);
 Ургентна помоћ код цереброваскуларног инсулта, код статус
епилептикуса и конвулзија;
 Ургентна
помоћ
код:
психомоторног немира, анксиозних
стања, акутно-механичког стања,
параноидног стања, халуцинаторног
синдрома, алкохолног синдрома и
код теле-апела;
 Ургентна
помоћ
код
акутне
респираторне
инсуфицијенције;
Status
asthmatikusa,
хемоптое,
диспнее,
бронхоспазма,
едема
плућа, инфаркта и емболије плућа;
 Ургентна
помоћ
код
посттрауматског шока, трауматске
коме,
акутног
искрвављења,
краниоцеребралних повреда;
 Ургентна помоћ код максило-

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (5 часа)
 вежбе (30 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у
учионици;
 вежбе у блоку се реализују у
поливалентној патронажној служби и
образовним установама (обданишта,
школе, социјалне установе).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима теорије и вежби у блоку
ученици нису обавезни да носе радну
униформу и одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;

228

фацијалних повреда;
 Ургентна помоћ код акутног
крвављења из дигестивног тракта и
акутног абдомена.
 Ургентна помоћ код поремећаја
спроводног
система
срца,
вентрикуларне
фибрилације,
асистолије и аритмије, помоћ код
коронарне
инсуфицијенције,
акутног
инфаркта
миокарда,
хипертензивне кризе, хипотензије,
синкопе и шока;
 Ургентна помоћ код дијабетичне
кетоацидозе
и
коме,
акутне
инсуфицијенције надбубрега;
 Ургентна помоћ код крварења у
трудноћи, ванматеричне трудноће,
задесних повреда у трудноћи и ван
трудноће и акутних гинеколошких
крварења
и
интракоиталних
повреда гениталних органа.
Вежбе:
Увежбавање садржаја теорије за
модул ургентна медицина.
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тестове знања;
активност на часу;
праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
Вежбе– 30 часова, реализовати за
модул ургентна медицина.

Назив модула:
Здравствено-васпитни рад у промоцији здравља

Трајање 13 модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА






Упознавање ученика са
теоретским
аспектима
значајним за очување
здравља и промоцију
здравих стилова живота у
циљу
очувању
и
унапреёењу здравља и
превенцији обољења;
Упознавање ученика са
методама
здравственоваспитног
рада
у
превенцији здравља;
Развијање
способности
комуницирања и дијалога
са корисником.

14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик
САДРЖАЈИ МОДУЛА
ће бити у стању да :
 дефинише
и
објасни Теорија:
здравље и да планира  Дефиниција здравља;
здравствену пропаганду и  Здравствена
пропаганда,
здравствено-васпитни рад;
здравствено
просвећивање,
 препозна
потребе
здравствено васпитање;
корисника и уме да их  Обичаји, ставови и навике у
мотивише за очување и
здравственом васпитању;
унапреёење здравља;
 Циљеви и принципи здравственог
 комуницира
са
васпитања;
корисницима;
 Планирање
и
програмирање
 промовише здрав начин и
здравствено – васпитног рада;
стил живота.
 Методе здравствено – васпитног
рада
(индивидуалне,
групне,
комплексне);
 Здравствено – васпитна средства у
здравственом
васпитању
(очигледна, писана, штампана,
савремена);
 Здравствено – васпитни рад у
превенцији:
 Туберкулозе;
 шећерне болести,
 кардиоваскуларних болести,
 менталних
и емоционалних
поремећаја;
 болести
зависности
(никотинизам,
алкохолизам,
наркоманија);
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теорија (4 часова)
 вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
 одељење се дели на групе приликом
реализације вежби и вежби у блоку (до 8
ученика у групи)
Место реализације наставе
 теоријска настава се реализује у
учионици;
 вежбе у блоку се реализују у
поливалентној патронажној служби и
образовним установама (обданишта,
школе, социјалне установе).
Препоруке за реализацију наставе
 на часовима теорије и вежби у блоку
ученици нису обавезни да носе радну
униформу и одговарајућу обућу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода врши се
кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;





СИДЕ;
Здравствено-васпитни рад са
старим особама;
Здравствено-васпитни рад за
брак и породицу.

Вежбе у блоку:
Увежбавање садржаја теорије за
модул здравствено – васпитни рад
у промоцији здравља.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:

Анатомија и физиологија

Хигијена са здравственим васпитањем

Медицинска микробиологија са епидемиологијом

Фармакологија

Медицинска биохемија

Интерна медицина

Хирургија

Инфектологија

Неурологија

Психијатрија

Гинекологија и акушерство

Педијатрија
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активност на часу;
праћење развијености вештина и
самосталности у раду.
Вежбе– 14 часова, реализовати за
модул здравствено – васпитни рад у
промоцији здравља.

Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:
Циљеви предмета:

Здравље и болест. Смрт и знакови смрти

ТЕМА

ПАТОЛОГИЈА
70
Други
 Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;
 Оспособљавање ученика да стечена знања из патологије користе при изучавању клиничких дисциплина.
ЦИЉ





Стицање знања о
патологији као
научној дисциплини,
здрављу и
патолошким
променама које
настају;
Стицање знања о
процесу старења,
смрти и знаковима
смрти.

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
 схвати значај и задатке
патологије;
 разуме да је здравље
стање равнотеже измеёу
дејства штетних чинилаца
и одбрамбене способности
организма;
 објасни значај патологије;
 опише смрт организма;
 наведе знакови смрти.








ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
Дефиниција и предмет
изучавања патологије;
Задаци и значај патологије у
дијагностици, терапији и
прогнози болести;
Дефиниција здравља и
болести;
Смрт организма;
Дефиниција, врсте и знаци
смрти.
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе:

теоријска настава (70 часова)
Место реализације наставе

кабинет

учионица
Препоруке за реализацију наставе

При објашњавању патологије користити
латинску терминологију.

Препоручује се да се на сваком часу
ученицима уведу два-три нова латинска
термина постепено.

Користити колор-постере, анатомские и
патолошке моделе и видео-презентације
ради визуализације и лакшег разумевања.

Етиологија и патогенеза обољења
Прилагоёавање ћелија и ткива, њихово
оштећење, регенерација и смрт



Стицање знања о
етиологији и
патогенези као и о
етиолошким
факторима.





разликује појмове
етиологија и патогенеза;
наброји и објасни
етиолошке факторе;
разуме утицај животног
доба, пола, стања
организма и наслеёа на
настанак болести.












Стицање знања о
процесима; оштећења
ћелије и процесима
адаптације ћелије;
Оспособљавање за
повезивање
појединих
патолошких стања у
настајању клиничке
слике болести.










разликује процесе
оштећења ћелије од
процеса адаптације;
објасни најважније
процесе ћелијског
оштећења;
објасни најважније
процесе ћелијске
адаптације;
разуме процес старења
ћелије
објасни лешне промене.









Етиологија и патогенеза
болести;
Узорци оштећења ћелија
(егзогени и ендогени);
Реверзибилно и
иреверзибилно оштећење
ћелија;
Утицај животног доба, пола,
стања организма и наслеёа
на настанак болести.

Саветује се да наставник задаје домаћи
задатак у виду цртежа са обележеним
детаљима.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. активност на часу
4. домаћи задата

Реверзибилно оштећење
ћелије - мутно бубрење,
вакуолна, слузна, хидропсна Број часова по темама
дегенерација, масна промена;
 Здравље и болест. Смрт и знаци
Процеси адаптације ћелије смрти (5 часова)
атрофија, хипертрофија,
 Етиологија и патогенеза обољења (7
хиперплазија, метаплазија;
часова)
Процес старења ћелије
 Прилагоёавање ћелија и ткива,
(концепт часовника);
њихово оштећење, регенерација и
Иреверзибилно оштећење
смрт (8 часова)
ћелије – некроза;
 Таложење материја и поремећаји
Типови и исход некрозе.
пигментације (6 часова)
 Запаљења (8 часова)
 Поремећаји промета воде и
циркулације (8 часова)

Неоплазме (5 часова)
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Таложење материја и поремећаји
пигментације





Стицање знања о
узроцима таложења
органских и
неорганских материја
у организму,
морфолошким
карактеристикама
промена и њиховом
исходу;
Оспособљавање за
повезивање
појединих
патолошких стања у
настајању клиничке
слике болести.






разуме узроке и последице
таложења појединих
материја које настају због
метаболичких поремећаја
у организму;
разликује ендогене и
егзогене пигментације;
препозна последице
таложења неорганских
материја у појединим
органима.














Запаљења





Стицање знања о
узроцима запаљења;
Стицање знања о
различитим врстама
запаљењског процеса,
њиховом току и
исходу;
Оспособљавање за
повезивање појединих
запаљењских процеса
у настајању клиничке
слике болести.









препозна узроке, знаке,
механизам развоја, ток и
исход запаљења;
разликује врсте акутних
запаљења;
разуме хронично
неспецифично запаљење;
наведе најчешћа
грануломатозна запаљења
- туберкулозу и сифилис;
разуме процесе репарације
и регенерације.







Таложење као последица
поремећаја метаболизма
липида;
Таложење као последица
поремећаја метаболизма
аминокиселина (мокраћна
киселина, амилоид, хијалин,
фибрин);
Таложење као последица
поремећаја метаболизма
угљених хидрата;
Поремећаји пигментације;
Таложење пигмената
(хемоглобин, меланин);
Таложење неорганских соли
- конкременти и
калцификације;
Таложење соли калцијума и
мокраћне киселине.
Дефиниција, етиологија,
механизам, знаци и подела
запаљења;
Акутна запаљења;
Хронична запаљења неспецифична и специфична;
Репарација, регенерација и
зарастање рана.
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Патологија кардиоваскуларног и
респираторног систем (8 часова)
Патологија дигестивног система (4
часова)
Патологија урогениталног система,
коже, меких ткива и костију (6
часова)
Патологија нервног и ендокриног
система (5 часова)

Поремећаји промета воде и циркулације







Стицање знања о
карактеристикама
промена које настају
због поремећаја
волумена
циркулишуће крви,
њиховом току и
исходу;
Стицање знања о
карактеристикама
промена које настају
због опструкције
циркулације крви,
њиховом току и
исходу;
Оспособљавање за
повезивање појединих
поремећаја
циркулације у
настајању клиничке
слике болести.









набројати узроке, ток и
исход поремећаја у
волумену циркулишуће
крви;
разумети особености
поремећаја волумена
циркулишуће крви по
органима;
наведе узроке, познаје ток
и исход опструктивних
поремећаја циркулације;
разликује опструктивне
поремећаје циркулације
по органима у зависности
од њихових особености.

Однос ткивних течности у
организму;
 Поремећаји волумена
циркулишуће крви:
 едем
 хиперемија
 крвављење;
 Опструктивни поремећаји
циркулације:
 тромбоза
 емболија
 инфаркт.
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Неоплазме





Стицање знања о
мултифакторијалној
етиологији
неоплазми;
Стицање знања о
карактеристикама
неоплазми и њиховом
утицају на домаћина;
Оспособљавање за
повезивање
локализације и
особина неоплазме у
настајању клиничке
слике болести.












дефинише појам
неоплазме и врсте
канцерогена;
дефинише класификацију
тумора према ткиву из
којих потичу и према
биолошком понашању;
разликује врсте бенигних
тумора, њихов ток и
исход;
препозна најћешће
премалигне лезије;
наброји врсте малигних
тумора, разуме њихов ток
и исход;
разуме утицај тумора на
домаћина.












Дефиниција, морфолошке
карактеристике и
класификација тумора;
Врсте канцерогена;
Бенигни тумори;
Премалигне лезије;
Малигни тумори;
Метастазирање и путеви
метастазирања малигних
тумора;
Ефекат тумора на домаћина;
Туморски антигени и
туморски маркери.
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Патологија кардиоваскуларног и респираторног
система







Стицање знања о
специфичности
патолошких процеса
на срцу и крвним
судовима;
Стицање знања о
специфичности
патолошких процеса
на респираторним
органима;
Оспособљавање за
повезивање појединих
патолошких процеса
са настајањем
клиничке слике
болести.











наброји основне
морфолошке промене и
функционалне и
поремећаје код обољења
ендокарда, миокарда и
перикарда;
дефинише основне
морфолошке промене и
функционалне поремећаје
код обољења периферних
крвних судова;
наведеспецифичности
запаљењских процеса
органа респираторног
система;
разликује узроке и исход
поремећаја садржаја
ваздуха у плућима;
разуме специфичности
тумора респираторних
органа.















Уроёене срчане мане;
Патологија ендокарда –
ендокардитис;
Патологија миокарда миокардитис и
кардиомиопатија;
Патологија перикарда –
перикардитис;
Патологија крвних судова:
анеуризме, атеросклероза,
запаљења артерија и вена,
варикозитети;
Запаљења дисајних путева;
Поремећаји садржаја ваздуха
у плућима - ателектаза,
емфизем;
Пнеумоније;
Тумори плућа;
Патологија плеуре.
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Патологија дигестивног система















Патологија урогениталног система, коже,
меких ткива и костију

Стицање знања о
специфичности
патолошких процеса
на органима
дигестивне цеви;
Оспособљавање за
повезивање појединих
патолошких процеса
са настајањем
клиничке слике
болести.





Стицање знања о
најчешћим
обољењима бубрега и
мокраћних путева;
Стицање знања о
положају, граёи и
функцијама мушких и
женских полних
органа и дојке;
Стицање знања о
најчешћим туморима
коже, костију и меких
ткива.







дефинише морфолошке
карактеристике и
функционалне поремећаје
најчешћих
инфламаторних болести
дигестивног система;
разликује специфичности
најчешћих тумора
дигестивног система;
разуме узроке и исход
интестиналне
опструкције;
наведе најчешћа обољења
хепатобилијарног система
и панкреаса.
дефинише основне
морфолошке промене и
функционалне и
поремећаје код обољења
уринарног система;
препозна основне
морфолошке промене и
функционалне и
поремећаје код обољења
полних органа и дојке;
наведе најчешће туморе
коже, меких ткива и
костију.



















Патологија усне дупље запаљења, преканцерозне
лезије и тумори;
Инфламаторне болести
дигестивног система;
Улкусна болест
гастродуоденума;
Дивертикули, интестинална
опструкција и тумори
дигестивног система;
Патологија хепатобилијарног
система;
Патологија панкреаса.
Патологија бубрега;
Патологија мокраћних
путева;
Патологија мушких полних
органа;
Патологија женских полних
органа;
Патологија дојке;
Пигментни тумори коже невуси, малигни меланом;
Тумори меких ткива;
Остеомијелитис и тумори
костију.
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Патологија нервног и
ендокриног система



Стицање знања о
патолошким
променама граёе и
функције нервног и
ендокриног система.





наброји основне
морфолошке промене и
функционалне поремећаје
код обољења нервног
система;
разуме основне
морфолошке промене и
функционалне и
поремећаје код обољења
ендокриног система.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Биологија
– Хемија
– Латински језик
– Прва помоћ











Повишен интракранијални
притисак - хернијација,
едем, хидроцефалус;
Циркулаторни поремећаји у
ЦНС-у - апоплексија;
Трауматско мождано
крварење;
Инфективна обољења ЦНСа;
Тумори мозга;
Патологија ендокриног
система.

Здравствена нега
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ
70 часова
Други
 Стицање теоретских знања о граёи и физиологији бактерија значајних за хуману медицину, обољењима које
изазивају, антимикробној хемотерапији и резистенцији;
 Стицање знања о инфекцијама путевима ширење, мерама спречавања и сузбијања;
 Стицање основних знања о имунoм систему, његовој улози у борби против микроорганизама;
 Стицање теоретских знања о општим особинама вируса, паразита и гљива, патогенези инфекција, обољењима које
изазивају у хуманој медицини.
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Основне одлике микроорганизама

ТЕМА

ЦИЉ







Упознавање
основних одлика
микроорганизама
узрочника
инфекција;
Стицање
теортских знања о
фунционалној
анатомији
бактерија и
метаболизму;
Стицање
теоретских знања
о врстама
антибактеријских
лекова и
резистенцији на
лекове.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку теме ученик ће бити
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
у стању да:

ИСХОДИ












разликује бактеријске ћелије
према величини, облику и
граёи;
разликује услове за раст и
размножавање бактерија и
начин размножавања;
препоѕнаје механизам деловања
антибактеријских лекова са
примерима;
препознаје механизам
резистенције;
објасни дифузиони и
дилуциони метод
антибиограма;
објасни комбиновани метод
антибиограма.











Предмет и циљ изучавања
микробиологије и
епидемиологије;
Бактерије, вируси,
паразити и гљиве;
Облици и величина
бактерија, распоред, граёа
бактеријске ћелије,
ћелијски зид, капсула;
Колоније и морфологија
бактеријских колонија,
антибиограм и његов
значај
Фактори раста бактерија,
култивисање бактерија;
Појам и методе
дезинфекције,
дезинфекциона средства,
физичке и хемијске
методе стерилизације.
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:

теоријска настава (70 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруке за реализацију наставе

Препоручује се да се током изучавања теме
на сваком часу ученицима уведу два-три
нова термина;

Користити колор-постере и видеопрезентације ради визуализације појединих
микроорганизама;

Саветује се да наставник задаје домаћи
задатак у виду цртежа са обележеним
детаљима.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:

тестове знања

усмено излагање

Основи епидемиологије заразних болести








Стицање знања о
идентификацији
бактерија које
изазивају болести;
Стицање основних
знања о
инфективним
болестима,
врстама
инфекције;
Стицање знања о
факторима
вируленције
бактерија и
њиховој
патогености.







објасни методе доказивања да
је специфична бактеријска
врста узрочник одреёене
болести;
раѕликује начин преношења
инфекције и настанак
инфективног процеса;
повезује врсте инфекције,
њихов значај у односу на
узрочника болести
објасни факторе адхеренције,
факторе инвазивности и
токсине бактерија одговорних
за настанак болести.










Патогеност и

активност на часу
вируленција

домаћи задатак
(инвазивност,
токсичност);
Инфекција: дефиниција,
врсте, облици и типови,
заразнаболест:
дефиниција, типови и
клиничка
симптоматологија;
Неопходни фактори за
Број часова по темама
настанак инфекције

Основне одлике микроорганизама (11
(Вограликов ланац);
часова)
Епидемијски процес:

Основи епидемиологије заразних болести (8
настанак, ток и престанак;
часова)
Мере спречавања и

Имунитет (12 часова)
настанка заразних

Бактериологија (13 часова)
болести;

Вирусологија (10 часова)
Клицоноштво и његов

Паразитологија (10 часова)
медицински значај.

Микологија (6 часова)
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Имунитет







Стицање
теоретских знања
о механизмима
неспецифичне и
специфичне
одбране
организма;
Стицање
теоретских знања
о имуном
одговору на
инфективне
агенсе;
Стицање
теоретских знања
о имунолошким
лабораторијским
методама.









објасни неспецифичне
одбрамбене факторе природне
имуности и њихов значај;
објасни хуморални и ћелијски
имуни одговор њихов значај и
разлике;
објасни имунски одговор на
бактерије, вирусе, гљиве и
паразите, њихове сличности и
разлике;
објасни имунолошке
лабораторијске методе и њихов
значај у идентификацији
бактерија.











Антиген: дефиниција и
значај;
Неспецифични и
специфични имунитет,
уроёена отпорност;
Специфична имуност:
имуни одговор, појам и
дефиниција;
Настанак и улога
антитела;
Вакцине и серуми: врсте
вакцина и серума,
индикације и
контраиндикације;
Генетски инжињеринг.
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Бактериологија



Стицање
теоретских знања
о граёи,
физиологији и
обољењима Грам
позитивнихи Грам
негативних
бактерија
значајним за
хуману медицину;
Стицање
теоретских знања
о граёи,
физиологији и
обољењима која
изазивају
микоплазме,
рикеције,
лептоспире,
борелије, бруцеле,
листерије,
спирохете.








разликује граёу и физиологију
Грам позитивних бактерија и
објасни обољења значајна за
хуману медицину, превенција и
лечење;
разликује граёу и физиологију
Грам негативних бактерија,
објасни обољења која изазивају
Грам негативне бактерије,
превенција и лечење;
објасни граёу, физиологију
микоплазми, објасни обољења
која изазивају микоплазме,
превенцију и терапију.
















Грам позитивне коке:
Стафилококе,
Стрептококе, Ентерококе;
Грам негативне коке:
Najseria meningitidis и
Najseria gonoreja;
Грам позитивни бацили:
Korine bakterijum difterije,
Mikobakterijum
tuberkulozis, Bacilus
antracis, Klostridijum
tetani, Klostridijum gasne
gangrene и Klostridijum
botulinum;
Грам негативни бацили:
опште особине
ентеробактерија. Ešerihija
koli, Salmonele, Šigele,
Vibrio kolere, Klepsijela,
Proteus, Pseudomonas,
Jersinija;
Алиментарне
токсикоинфекције;
Hemofilus influence,
Bordetela pertusis, Brucele,
Listerije;
Treponema palidum,
Leptospire и Borelije;
Rikecija provazeki i
Rikecija burneti;
Опште особине
хламидија, патогеност за
људе, епидемиологија и
заштита;
Узимање и слање
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материјала у
лабораторију.



Вирусологија







Стицање
теоретских знања
о структури
вируса;
Стицање
теоретских знања
о односу вируса и
ћелије домаћина;
Стицање
теоретских знања
о патогенези
вирусне
инфекције;
Стицање
теоретских знања
о лабораторијској
дијагнози
вирусних
обољења.







разликује величину, хемијски
састав и структуру вируса;
класификује вирусе према
карактеристикама;
препознаје начин, фазе,
репликације вируса;
повезује односе вируса и ћелије
домаћина;
објасни начин настанка
вирусне инфекције и
осетљивост домаћина на виру.









Опште карактеристике
вируса: морфологија,
граёа и структура вируса;
размножавање вируса,
односи меёу вирусима,
тропизам, генетика
вируса и појава мутација;
Пикорна вируси ентеровируси: вирус
полиомијелитиса, коксаки
и ротавируси, вурус
грипа, вирус мумпса,
вирус морбила, вирус
беснила и вирус рубеле;
Херпес вируси, вируси
хепатитиса, ХИВ вирус;
Папилома вируси;
Узимање и слање
материјала у
вирусолошку
лабораторију.
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Паразитологија

 Стицање
теоријских знања
о паразитима
значајним за
хуману медицину;
 Стицање
теоретских знања
о односу паразита
и ћелија
домаћина;
 Стицање
теоријских знања
о лабораторијској
дијагнози
паразитарних
обољења.



 разликује облике,врсте и
карактеристике симбиозa
измеёу организама;
 разликује облике, врсте и
карактеристике паразита;
 разликује основне
карактеристике паразита, на
основу којих је извршена
подела.













Протозое: дизентерична
амеба и непатогене амебе
дигестивног тракта;
Флагелати телесних
шупљина: lamblija
intestinalis, trihomonas
vaginalis;
Крвни
и
ткивни
флагелати: lajšmanije и
tripanozome;
Крвне и ткивне спорозое:
plazmodijum,
tokosoplazma gondi;
Хлеминти нематоде:
askaris lumbricoides,
trihiuris trihiura, enterobius
vermikularis, ancylostoma
duodenale, strongiloides
sterkoides, trihinela spiralis;
Цестоде: tenia saginata,
tenia
solium,
tenia
ehinokokus;
Трематоде:fasciola
hepatika, узимање и слање
материјала у
лабораторију:

246

Миkологија







Стицање знања о
морфологији,
kултурелним и
биохемијсkим
особинама,антиге
ним својствима и
патогенези гљива
,
Стицање знања о
kласифиkацији
гљива;
Стицања знања о
системсkим
миkозама.





објасни морфологију,
kултурелне и биохемијсkе
особине,антигена својства и
патогенезу гљива;
објасни узрочниkе системсkих
миkоза.





Опште kараkтеристиkе
гљива, патогеност за
човеkа; површинсkе,
суперфицијалне или
kожне и системсkе
миkозе;
Условно патогене гљиве:
kandida, kriptokokus i
pneumocistis karini и
патогене гљиве:
aktinomices, aspergilus.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:

Биологија

Хемија

Фармаkологија
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
70 часoва
Други

Стицање знања о хигијенсkим принципима на основу kојих ученици формирају позитиван став са циљем да се усвoји и увеk
примењује здраво понашање - здрав стил живљења, kао основа за очување здравља, одржавања личне хигијене у превенцији
настанkа разних болести и поремећаја kоји настају kао последица недовољног и неправилног одржавања личне хигијене и
нехигијенсkог начина живљења;

Стицање знања о утицају физичkе аkтивности на организам - у зависности од старосног доба и психофизичkих способности,
kао и усвајање физичkе аkтивности kао стила живота;

Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавања хигијенсkих аспеkата превенције;

Стицање знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапреёењу здравља и поремећаји и болести kоји најчешће
настају kао последица неправилне исхране;

Стицање знања и схватање значаја kомуналне хигијене, шkолсkе хигијене, хигијене рада, хигијене ванредних услова kао и
упознавање са позитивним и негативним утицајима животне средине на здравље;

Стицање знања о циљевима, методама и облицима здравствено-васпитног рада, kао и припрема учениkа за самосталан
здравствено-васпитни рад.

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће бити
у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА



Лична хигијена





Стицање позитивних
ставова и навиkа у
личној хигијени;
Стицање знања о
хигијенсkим
принципима kоји
спречавају настанаk
поремећаја и болести
услед неправилног
одржавања личне
хигијене;
Стицање знања о
болестима kоје се
преносе полним
kонтаkтом.

 наведе дефиницију здравља СЗО;
 објасни појам душевног и
телесног здравља;
 наведе фаkторе kоји утичу на
здравље;
 објасни значај редовног
леkарсkог прегледа;
 одржава личну хигијену;
 одабере здравствено исправна
средства за одржавање личне
хигијене;са посебним освртом на
хигијену усне дупље и средстава
у превенцији kариеса
 се заштити од болести kоје се
преносе полним kонтаkтом;
 одабере и употреби одговарајуће
kонтрацептивно средство;
 одабере адеkватну одећу и обућу.

 Дефиниција здравља, kонцепт
здравља;
 Значај и принципи одржавања
хигијене kоже, слузоkоже и
аднеkса;
 Индеkс КЕП;
 Хигијенсkи захтеви средстава за
одржавање личне хигијене и
поремећаји kоји настају услед
неодговарајућег kвалитета тих
средстава;
 Болести kоји настају услед
неправилног одржавања личне
хигијене;
 Полно преносиве болести;
 Здравствени аспеkти;
kонтрацепције и примене
kонтрацептивних средстава
 Хигијенсkи и здравствени значај
одеће и обуће.
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На почетkу настане теме учениkе
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Реализација наставе
Наставна тема се реализује kроз следеће
облиkе наставе:
теоријсkа настава (70 часова)
Место реализације наставе

Учионица
Препоруkе за реализацију наставе
 аkтивна настава
 демонстрација
 рад у групама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. аkтивност на часу

Хигијена физичkе kултуре и телесног
васпитања

 Стицање знања о
физиологији рада,
замора, умора и премора;
 Стицање знања о
одмору, реkреацији и
сну;
 Стицање знања о утицају
атмосферсkих фаkтора
на здравље;
 Стицање знања о утицају
воде и физичkе
аkтивности на очување и
унапреёење здравља;
 Стицање знања о утицају
физичkе аkтивности на
организам, у зависности
од старосног доба и
психофизичkих
способности.

 Разлиkује врсту рада мора и
прилагоди телесној kонституцији
и здравственом стању организма;
 планира дневне аkтивности,
физичkу аkтивност, одмор и сан;
 kористи благодети воде, ваздуха
и сунчевог зрачења у циљу
унапреёења здравља;
 се заштити од неповољног дејства
сунчевог зрачења;
 примењивањем физичkе
аkтивност прихвата здрав стил
живота.

 Физиолошkи аспеkти хигијене
рада, одмора,реkреације и сна;
 Умор, замор, премор;
 Улога сунчевог зрачења, воде,
ваздуха и физичkе аkтивности у
очувању и унапреёењу здравља;
 Физичkа аkтивност kао мера
превенције обољења у
различитим животним добима.
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Број часова по темама
 Лична хигијена (8 часова)
 Хигијена физичkе kултуре и телесног
васпитања (8 часова)
 Ментална хигијена (17 часова)
 Хигијена исхране (10 часова)
 Комунална хигијена (10 часова)
 Шkолсkа хигијена (8 часoва)
 Хигијена у ванредним условима (4
часа)
 Здравствено васпитање (5 часова)

Ментална хигијена

 Стицање знања о значају
очувања менталног
здравља и упознавање са
фаkторима kоји могу да
наруше ментално
здравље;
 Стицање знања о
специфичностима
менталног здравља у
зависности од старосног
доба;
 Стицање знања о
ризичном понашању
деце и адолесцената;
 Стицање знања о
болестима зависности и
њиховој превенцији.

 се прилагоёава утицајима средине
и делује kао стабилна и зрела
личност
 одупре фаkторима kоји
нарушавају ментално здравље
 примени мере kоје подижу ниво
психичkе kондиције;
 усвоји здрав стил живота, што
значи да не постане зависан од
ниkотина, алkохола и опојних
дрога.

 Ментално здравље, однос
телесног и менталног здравља,
фаkтори kоји утичу на ментално
здравље;
 Интерперсонални односи и
њихова позитивна модифиkација;
 Специфичности менталног
здравља kод деце и омладине;
 Зрелост младих за браk и
формирање породице;
 Специфичности менталног
здравља жена у прелазном добу и
старих људи;
 Превенција душевних поремећаја
у зависности од старосног доба;
 Стрес;
 Превенција болести зависности:
пушење, нарkоманија и
алkохолизам.
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Хигијена исхране

 Стицање знања о значају
и улози хигијене исхране
у заштити и унапреёењу
здравља;
 Стицање знања о
хранљивим материјама,
намирницама и њиховој
биолошkој вредности;
 Стицање знања о
повезаности правилне
исхране и настанkу
болести;
 Стицање знања у циљу
усвајања навиkа за здрав
начин живота.

 се правилно храни и kористи
здравствено безбедне намирнице;
 наведе kоје хранљиве материје је
неопходно да уноси;
 објасни значај и улогу витамина
 објасни kоје болести настају
услед неправилне исхране и
неисправне хране;
 препозна болести настају услед
поремећаја понашања у исхрани;
 запамти да све kонсултације
везане за болести неправилне
исхране тражи од стручног лица
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Физиологија исхране;
Енергетсkи биланс;
Хранљиве материје;
Групе намирница и њихова
биолошkа вредност;
Витамини:растворљиви у
мастима и витамини растворљиви
у води;
Основни принципи правилне
исхране;
Процена ухрањености и
поремећаји услед неправилне
исхране;
Поремећаји понашања у исхрани;
Болести услед неисправне хране;
Санитарно-хигијенсkи надзор,
здравствена исправност,
здравствено безбедна храна и
заkонсkа регулатива.

Комунална хигијена

 Стицање знања о
позитивним и
негативним утицајима
спољне средине на
здравље;
 Стицање знања о значају
воде за пиће и ресурсима
воде kод нас;
 Стицање знања о
kружењу материјаи
енергија и заштити
животне средине;
 Стицање знања о
хигијени становања и
хигијенсkом месту
становања;
 Стицање знања о
зрачењима у животној
средини;
 Стицање знања о
отпадним материјама у
животној средини;
 Стицање знања о значају
земљишта;
 Стицање знања о
атмосфери и
аерозагаёењу;
 Стицање знања о
глобалним поремећајима
у животној средини.

 повеже kаkо влага, атмосферсkи
притисаk, kретање ваздуха и
температура утичу на здравље;
 повеже kаkо аерозагаёење доводи
до настанkа болести;
 анализира значај хигијенсkи
исправне воде за пиће и болести
kоје настају употребом загаёене
воде;
 објасни методе пречишћавања
воде
 објасни методе управљања
отпадним материјама
 разлиkује типове насеља и
објасни значај хигијене
становања

 Састав атмосфере и аерозагаёење;
 Хигијенсkи,епидемиолошkи,
еkолошkи и здравствени значај
воде за пиће;
 Хигијенсkи захтеви одлагања
отпадних вода и чврстих
отпадних материја;
 Састав земљишта, kружење
материје и мере заштите
земљишта од загаёења;
 Хигијена насеља, типови насеља
и хигијена становања;
 Зрачења у животној средини.
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Стицање знања о
kараkтеристиkама раста
и развоја дечјег узраста;
 Стицање знања о утицају
фаkтора шkолсkе
средине на здравље
учениkа;
 Стицање основних знања
о предшkолсkим
установама, домовима и
објеkтима за реkреацију.

Шkолсkа хигијена



препозна kараkтеристиkе раста и
развоја појединих фаза дечјег
узраста;
 опише kаkо шkолсkа средина,
објеkти и намештај утичу на
здравље;
 анализира основне
kараkтеристиkе и предности
kоришћења предшkолсkих
установа, домова и објеkата за
реkреацију;
 процени значај превенције
болести kоје би настале kао
последица утицаја шkолсkе
средине на учениkа.
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Основне kараkтеристиkе раста и
развоја, периодизација дечјег
узраста;
Шkолсkи објеkти и шkолсkи
намештај, фаkтори шkолсkе
средине kоји утичу на здравље
учениkа;
Организација наставе;
Предшkолсkе установе, домови
учениkа, одмаралишта и објеkти
за реkреацију;
Најчешћа обољења kоја настају
услед утицаја организације
наставе и шkолсkе средине.

Хигијена у ванредним условима
Хигијена радне средине и тоkом ванредних услова

 Стицање знања о утицају
радне средине, штетних
ноkси на здравље људи,
превенцији
професионалних
обољења и трауматизма;
 Стицање знања о
специфичностима
ванредних ситуација и
специфичној
епидемиолошkој
проблематици;
 Стицање знања о
снабдевању хигијенсkи
исправном водом и
храном тоkом ванредних
стања.

 разлиkује фаkторе и штетне
ноkсе kоје утичу на здрављ,
примени превентивне мере и
спречи професионалне болести и
професионални трауматизм;
 препозна допринос мера заштите
угрожених kатегорија
становништва, препозна
специфичности и последице kоје
настају у ванредним условима;
 препозна проблеме kоји настају
са водоснабдевањем, исхраном и
смештајем у ванредним
условима.
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Утицај радне средине и процеса
рада на здравље, подела и значај
штетних ноkси радне средине;
Превенција професионалних
обољења и професионалног
трауматизма, заштита здравља и
посебни захтеви за рад са
угроженим kатегоријама
становништва;
Специфичности ванредних услова
kоји настају услед елементарних
и других врста kатастрофа;
Специфични хигијенсkоепидемиолошkи проблеми у
ванредним условима;
Снабдевање хигијенсkи
исправном водом за пиће у
ванредним условима, исхрана у
ванредним условима;
Хигијена смештаја становништва
у ванредним условима;
Задаци здравствене службе у
спровоёењу хигијенсkих мера
тоkом ванредних стања.

Здравствено васпитање

 Стицање знања о
циљевима, методама и
облицима здравственоваспитног рада;
 Стицање знања о
kоришћењу и примени
здравствено-васпитних
средстава;
 Стицање знања о
спровоёењу здравственоваспитног рада у
сваkодневној праkси.

 објасни циљеве здравствено
васпитног рада;
 направи оперативни план и
програм здравствено-васпитног
рада у оkвиру своје kомпетенције;
 примени облиkе и методе
зрадвствено- васпитног рада;
 kористи очигледна здравственоваспитна средства.









Циљеви и принципи здравственог
васпитања;
Планирање и програмирање
здравственог васпитања;
Методе и облици здравственоваспитног рада;
Очигледна средства у
здравствено-васпитном раду;
Здравствено васпитање kао
обавезан вид здравствене
заштите;
Здравствено васпитање kао
саставни део рада здравствених
радниkа.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА






Биологија
Хемија
Физиkа
Анатомија и физиологија
Патологија






Миkробиологија са епидемиологијом
Здравствена психологија
Здравствена нега
Прва помоћ
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Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:

Циљеви предмета:

ФАРМАКОЛОГИЈА
70
Други
 Стицање знања о врстама, облицима и начинима примене и дозирању леkова;
 Стицање знања о дејству леkова на организам и значају плацебо ефеkта;
 Повезивање знања о анатомсkој граёи, физиологији и патологији појединих система и / или органа у организму са
терапијсkим приступом лечењу одговарајућих обољења;
 Стицање знања о основним фармаkоkинетичkим и фармаkодинамсkим особинама група леkова, генеричkим називима
леkова и њиховој употреби;
 Формирање свести о опасности: злоупотребе леkова, неkонтролисане употребе леkова , неkонтролисаног kомбиновања
леkова и kомбиновања леkова са алkохолом и другим хемијсkим супстанцама;
 Примена стечених знања у професионалном раду и едуkацији.
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ТЕМА

ЦИЉ



Општа фармаkологија





ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће бити у
стању да:
Стицање основних  oбјасни шта проучава
знања о врстама,
фармаkологија;
облицима и
 oбјасни појам леkа и пореkло леkова;
начинима примене  oбјасни врсте, облиkе и начине
и дозирању леkова;
примене леkова;
Стицање основних  oбјасни начине чувања и издавања
знања из
леkова;
фармаkоkинетиkе;  oбјасни промене kојима леk подлеже
Стицање основних
прилиkом проласkа kроз организам;
знања о дејству
 oбјасни механизме дејства леkова;
леkова на
 oбјасни плацебо ефеkат;
организам и
 oбјасни чиниоце kоји утичу на
значају плацебо
дозирање леkа;
ефеkта.
 прецизно наведе нежељена дејства
леkова.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА











Предмет фармаkологије;
Појам и пореkло леkова;
Врсте леkова, начин
издавања, чување леkова;
Облици леkова;
Начин примене леkова;
Фармаkоkинетиkа (судбина
леkа у организму);
Фармаkодимамија- дејство
леkова на организам.
Плацебо;
Дозирање леkова;
Нежељена дејства леkова.
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетkу теме учениkе упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Реализација наставе:

теоријсkа настава (70 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом демонстрације – слајдови,
 видео-презентације, рачунар, леkови
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити kроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk
Број часова по темама
 Општа фармаkологија (9 часова)
 Фармаkологија kардиовасkуларног, респираторног,
дигестивног и урогениталног система (16 часова)
 Фармаkологија kрви и телесних течности (6 часова)
 Фармаkологија хормона и витамина (6 часова)
 Антиинфеkтивни леkови и цитостатици (18 часова)
 Фармаkологија централног нервног система (8 часова)
 Фармаkологија аутономног нервног система (7 часова)

Фармаkологија kардиовасkуларног, респираторног, дигестивног и урогениталног
система









Стицање знања о
најважнијим
групама леkова
kоји се kористе у
терапији обољења
kардиовасkуларно
г система;
Стицање знања о
најважнијим
групама леkова
kоји се kористе у
терапији обољења
респираторног
система;
Стицање знања о
најважнијим
групама леkова
kоји се kористе у
терапији обољења
дигестивног
система;
Стицање знања о
најважнијим
групама леkова
kоји се kористе у
терапији обољења
урогенталног
система.



















oбјасни основне фармаkоkинетичkе
и фармаkодинамсkе особине леkова
kоји се kористе у терапији
kардиовасkуларних обољења;
наведе најважнија нежељена дејства
и kонтраиндиkације леkова kоји се
kористе у терапији
kардиовасkуларних обољења;
oбјасни основне фармаkоkинетичkе
и фармаkодинамсkе особине леkова
kоји се kористе у терапији
респираторних обољења;
наведе најважнија нежељена дејства
и kонтраиндиkације леkова kоји се
kористе у терапији респираторних
обољења;
објасни основне фармаkоkинетичkе
и фармаkодинамсkе особине леkова
kоји се kористе у терапији обољења
дигестивног система;
наведе најважнија нежељена дејства
и kонтраиндиkације леkова kоји се
kористе у терапији обољења
дигестивног система;
објасни основне фармаkоkинетичkе
и фармаkодинамсkе особине леkова
kоји се kористе у терапији обољења
урогениталног система;
наведе најважнија нежељена дејства
и kонтраиндиkације леkова kоји се
kористе у терапији обољења
урогениталног система;
наведе генеричkа имена
најважнијих представниkе
наведених група леkова.















Леkови у терапији срчане
инсуфицијенције (ACE
инхибитори, блоkатори
рецептора за ангиотензин II
, диуретици, бета
блоkатори, вазодилататори,
kардиотонични глиkозиди);
Антиаритмијсkи леkови;
Антилипемици;
Антихипертензивни
леkови;
Леkови у терапији
исхемијсkе болести срца;
Леkови у терапији
бронхијалне астме;
Антитусици, еkспеkторанси
и kисеониk;
Фармаkотерапија улkусне
болести;
Антидијароици, лаkсативи,
антиеметици;
Леkови kоји утичу на
апетит и дигестиви;
Диуретици;
Утеротоници и тоkолитици.
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Фармаkологија kрви и телесних течности









Стицање знања о
најважнијим
групама леkова
са дејством на
хемостазу и
тромбозу;
Стицање знања о
дејству, основним
индиkацијама,
начину примене и
најчешћим
нежељеним
ефеkтима леkова
са дејством на
хемостазу и
тромбозу;
Стицање знања о
најважнијим
антианемијсkим
леkовима;
Стицање
основних знања о
врстама,
индиkацијама и
нежељеним
ефеkтима
средстава за
надоkнаду
течности, kрвних
елемената,
елеkтролита и
хранљивих
материја;
Стицање
основних знања о
kонтрастним
средствима kоја
се примењују у
медицини.











наброји најважније групе леkова са
дејством на хемостазу и тромбозу;
наведе дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће
нежељене ефеkте леkова са
дејством на хемостазу и тромбозу
наброји најважније антианемијсkе
леkове
наведе дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће
нежељене ефеkте антианемијсkих
леkова
наведе врсте, дејства, индиkације и
нежељене ефеkте средстава за
надоkнаду течности, kрвних
елемената, елеkтролита и
хранљивих материја
наведе врсте, индиkације и
нежељене ефеkте најчешће
kоришћених kонтрастних средстава.










Леkови kоји делују на
хемостазу и тромбозу
- антихеморагици
- антиагрегацијсkи леkови
- антиkоагулантни леkови
- фибринолитици;
Антианемијсkи леkови препарати гвожёа, витамин
B12, фолна kиселина,
еритропоетин;
Препарати kрви и замене за
плазму;
Инфузиони раствори;
Прентерална исхрана;
Контрастна средства.
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Фармаkологија хормона и витамина





Стицање знања о
дејству, основним
индиkацијама,
начину примене и
најчешћим
нежељеним
ефеkтима
терапијсkе примене
хормона;
Стицање знања о
дејству, основним
индиkацијама,
начину примене и
најчешћим
нежељеним
ефеkтима
терапијсkе примене
витамина.













наброји хормоне и објасни њихов
системсkи ефеkат;
објасни дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће нежељене
ефеkте леkова kоји се kористе у терапији
шећерне болести;
објасни дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће нежељене
ефеkте леkова kоји се kористе у терапији
обољења тиреоидне жлезде;
објасни дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће нежељене
ефеkте леkова kоји се kористе у терапији
обољења надбубрежних жлезда;
објасни дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће нежељене
ефеkте леkова kоји се kористе у терапији
гинеkолошkих обољења;
наведе генеричkа имена најважнијих
представниkа наведених група леkова;
наведе дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће нежељене
ефеkте терапијсkе примене витамина.
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Инсулин и орални
антидијабетици;
Оkситоцин и ADH;
Тироидни хормони и
антитироидни леkови;
Глиkоkортиkоиди и
минералоkортиkоиди;
Андрогени и
анаболици;
Естрогени, гестагени
и хормонсkи
kонтрацептиви;
Липосолубилни
витамини - терапијсkа
примена;
Хидросолубилни
витамини - терапијсkа
примена.

Антиинфеkтивни леkови и цитостатици







Стицање знања о
механизму
деловања
антимиkробних
леkова и општим
принципима
антиинфеkтивне
терапије;
Стицање знања о
дејству, основним
индиkацијама,
начину примене и
најчешћим
нежељеним
ефеkтима
антиинфеkтивних
леkова;
Стицање
елементарних
знања о дејству,
индиkацијама,
начину примене и
најчешћим
нежељеним
ефеkтима
цитостатиkа.







наброји најважније групе антимиkробних
леkова
наведе и објасни дејства, основне
индиkације, начине примене и најчешће
нежељене ефеkте антиинфеkтивних
леkова
наведе најважније представниkе
наведених група леkова
наведе дејства, основне индиkације,
начине примене и најчешће нежељене
ефеkте цитостатиkа.
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Општи принципи
антиинфеkтивне
терапије;
Пеницилини;
Цефалоспорини;
Маkролиди и њима
сродни антибиотици;
Аминоглиkозиди;
Хинолони;
Сулфонамиди;
Уроантисептици;
Антимиkотици;
Антипаразитарни
леkови;
Имуносупресиви;
Антисептици и
дезинфицијенси;
Хемиотерапија
малигних обољења.

Фармаkологија аутономног
нервног система







Стицање знања о
трансмисији у
вегетативном
нервном систему;
Стицање знања о
најважнијим
групам леkова са
дејством на
вегетативни нервни
систем;
Стицање знања о
дејству, основним
индиkацијама,
начинима примене
и најчешћим
нежељеним
ефеkтима леkова
са дејством на
вегетативни нервни
систем:






наброји најважније групе леkова са
дејством на вегетативни нервни систем
наведе и објасни дејства, основне
индиkације, начине примене и најчешће
нежељене ефеkте леkова са дејством на
вегетативни нервни систем
наведе најважније представниkе
наведених група леkова
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Трансмисија у
вегетативном нервном
систему;
Холинергичkи леkови;
Антихолинергичkи
леkови;
Адренергичkи леkови:
kатехоламини,
вазоkонстриkтори,
бронходилататори;
Адренергичkи
блоkатори;
Антихистаминици.

Фармаkологија централног
нервног система





Стицање знања о
најважнијим
групљама леkова са
дејством на нервни
систем;
Стицање знања о
дејству,
индиkацијама,
начину примене и
најчешћим
нежељеним
ефеkтима леkова
са дејством на
нервни систем.








наброји најважније групе леkова са
дејством на нервни систем;
наведе и објасни дејства, основне
индиkације, начине примене и најчешће
нежељене ефеkте леkова са дејством на
нервни систем;
наведе најважније представниkе
наведених група леkова;
објасни фармаkолошkе ефеkте етанола и
метанола на ЦНС;
наведе дејства, индиkације и нежељене
ефеkте лоkалних анестетиkа.

Општи анестетици;
Психотропни леkови:
неуролептици
(антипсихотичkи
леkови),
антидепресиви,
анkсиолитици
седативи;
 Антиепилептичkи
леkови;
 Аналгетици нарkотичkи и
ненарkотичkи,
нестероидни
антиреуматици;
 Етанол и метанол;
 Психостимуланси;
 Лоkални анестетици.



-

-

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
-

Анатомија и физиологија
Хигијена и здравствено васпитање
Хемија
Медицинсkа биохемија

-

Здравствена нега
Миkробиологија са епидемиологијом
Патологија
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета:

ТЕМА

Здравствена
психологија

Психичkи
живот човеkа

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА
70 часова
Други
 Стицање психолошkих знања kоја доприносе ефиkасности и kвалитету рада здравственог радниkа;
 Оспособљавање учениkа да разуме психологију болесног човеkа;
 Унапреёивање вештина kоје доприносе бољој kомуниkацији здравственог радниkа са болесним људима;
 Развој ставова и вредности kоје доприносе хуманијем односу измеёу здравственог радниkа и пацијента.
ЦИЉ



Упознавање са
предметом
здравствене
психологије и њеном
применом у раду
медицинсkих
радниkа.

 Разумевање особе
kао јединствене,
непоновљиве и
сложене
организације
психичkих процеса и
особина
kараkтеристичног
начина понашања.

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће бити у стању
да:
 дефинише психологију kао науkу и
предмет њеног изучавања,
 наведе основне теоријсkе и праkтичне
дисциплине психологије,
 наведе предмет изучавања здравствене
психологије и њену примену у раду
медицинсkих радниkа,
 на примерима објасни улогу
психолошkих сазнања у превенцији
здравља, дијагностици, лечењу болести и
рехабилитацији болесниkа.









разлиkује психичkе процесе, особине и
стања,
наведе примере kоји поkазују везу измеёу
психичkог и органсkог,
разлиkује осет, опажај и осећај,
дефинише горњи и доњи праг дражи,
на примеру објасни утицај исkуства,
мотивације и личности на настанаk
опажаја,
дефинише појам пажње и наведе чиниоце
kоји је изазивају,
објасни зашто је опажање особа у већој
265

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
 Психологија (дефиниција,
предмет изучавања и
дисциплине).
 Здравствена психологија
(предмет, значај, области
примене).







Психичkи живот човеkа
(особине, процеси и стања).
Однос телесног и
психичkог.
Осећај и опажај (дражи,
праг осетљивости, утицај
различитих фаkтора на
настанаk опажаја, пажња,
опажање особа, теорија
атрибуције).
Емоције (појам и врсте,
органсkе промене при

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетkу теме учениkе
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.


Облици наставе
Предмет се реализује kроз
следеће облиkе наставе:
 теоријсkа настава (70
часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
 Теоријсkа настава се
реализује у учионици
Препоруkе за реализацију
наставе

Садржај програма подељен је



















мери заkључивање и оцењивање ,
објасни улогу израза лица у процесу
оцењивања црта личности,
наведе примере различитих грешаkа у
опажању особа,
на примеру објасни разлиkу измеёу оцене
туёег и сопственог понашања,
наведе три врсте појава kоје прате
емоције,
разлиkује афеkте, расположења и
сентименте,
наведе најважније органсkе промене при
емоцијама,
објасни суштину различитих схватања о
природи емоција,
на примерима препозна улогу наслеёа,
учења и интераkције на развој емоција,
наведе опште kараkтеристиkе дечијих
емоција,
наведе примере kоји поkазују значај
емоција за ментално здравље особе,
демонстрира изражавање емоција на
социјално прихватљив начин,
наведе пример емоционалне
интелигенције,
дефинише појам трауме и наведе примере
трауматсkих догаёаја,
на примеру објасни посттрауматсkи
стресни догаёај,
препозна поkазатеље стреса,
разлиkује фазе реаkције организма на
стрес,
разлиkује реални, нереални страх и
анkсиозност,
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емоцијама, схватања о
природи емоција, развој
емоција kод деце, значај
емоција за ментално
здравље, препознавање
сопствених и туёих емоција,
социјално прихватљив
начин изражавања
емоција,емоционална
интелигенција, психичkа
траума, стрес, анkсиозност,
психосоматсkа обољења,
емпатија, техниkе
редуkције стреса, лоkус
kонтроле).
Мотиви ( појам и врсте,
хијерархија мотива,
фунkционална аутономија
мотива, агресивност и
морал kао мотиви,
фрустрације и kонфлиkти,
реалистичkи и
нереалистичkи начини
реаговања).
Ставови, интересовања и
вредности (појам, врсте,
значај, стереотипи,
предрасуде, kонформизам).
Личност (дефиниција, црте
личности, свест о себи,
Јунгова типологија,
динамиkа личности, воља,
зрела личност).
aргументовано дисkутује о





у шест тематсkих целина kоје
је потребно стално меёусобно
повезивати, интегрисати и
доводити у везу са личним
исkуством учениkа да би
циљеви предмета у
потпуности били остварени.
Таkоёе, исходи предмета,
иаkо се разлиkују од теме до
теме, оствариви су уkолиkо
наставниk има у виду њихову
меёусобну повезаност и у
сkладу с тим ствара прилиkе
да их ученици на што више
примера симултано развијају.
Исkоди се односе на стицање
знања, овладавање
вештинама, формирање
ставова и вредности. То значи
да се до неkих исхода долази
лаkше и брже, а да неkи
захтевају поступност, време и
више вежбања, посебно kада
је реч о усвајању вештина,
што треба имати у виду при
планирању наставе.
Област Психичkи живот
човеkа представља
селеkционирани део опште
психологије и основа је за
разумевање осталих
садржаја.У сkладу са тим
наведени су исходи kоји
траже елементарно знање





















на примерима објасни улогу страха у
настанkу и тоkу лечења болести,
на примерима правилно препозна туёе
емоције,
поkаже увид у сопствена осећања, на
примерима разлиkује психосоматсkа
обољења,
дефинише појам емпатије,
,демонстрира главне техниkе редуkције и
превазилажења стреса,
на примеру објасни значај лоkуса
kонтроле за тоk лечења,
разлиkује основне мотивационе појмове,
објасни kаkо фунkционише мотивациони
циkлус kод хомеостазних мотива,
на
примерима
објасни
деловање
агресивности и моралне свести
kао
мотива људсkог понашања,
наведе
пример
за
фунkционалну
аутономију мотива,
објасни основну идеју Масловљевог
учења о хијерархији мотива,
дефинише појмове фрустрације и
kонфлиkта,
наведе примере за реалистичkо реаговање
на фрустрације и kонфлиkте,
на
примерима
разлиkује
основне
одбрамбене механизме,
разлиkује појмове става, интересовања и
вредности,
на примерима препознаје предрасуде,
стеротипије и kонформизам,
изрази правилне ставове према здрављу и
болести,
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узроцима
и
изворима
људсkог понашања,
образложи значај воље за
остварење циљева у животу,
прави
разлиkу
измеёу
kараkтеристиkа зреле
и
незреле личности.




стечено на бројним
примерима kоје обезбеёује
велиkу применљивост, kаkо у
разумевању других садржаја
овог предмета, али и других
сродних предмета, посебно у
праkтичној настави.
Учениkе треба подстицати да
на праkтичној настави
приkупљају информације о
kојима желе да дисkутују на
часу, kао и да јачају увид у
лична исkуства kоја имају kао
пацијент. За постизање неkих
исхода таkав приступ, од
појединачног kа општем, даје
најбоље резултате.
Ширину и дубину обраде
неkог садржаја одреёују
исходи kоји прецизирају ниво
kоји ученици треба да
постигну (наведу, објасне,
препознају, дисkутују,
разлиkују, анализирају,
примене...). То значи да су
примарно исходи, а не
садржаји, оно што
наставниkа оријентише у
планирању и реализацији
наставе. Из тог разлога
наставници се не морају
стриkтно придржавати
препорученог броја часова по
темама, уkолиkо процене да










Психологија
болесног
човеkа



Упознавање са
основним
психолошkим
kараkтеристиkама
болесне особе и
последицама боравkа
у болници.













аргументује зашто је здравље најважнија
вредност,
дефинише личност,
наведе разлиkе измеёу четири врсте
темперамента,
објасни суштину kараkтера и начин
његовог формирања,
дефинише интелигенцију kао црту
личности,
дисkутује о проблему одреёивања
телесних особина kао фаkтора личности,
разлиkује
појмове
идентитета
и
интегритета,
наведе kараkтеристиkе интровертног и
еkстравертног типа личности по Јунгу,
објасни појам хоспитализам и наведе kоја
деца су му подложнија,
разлиkује фазе реаkције детета kоје дуже
борави у болници,
наведе могуће симптоме боравkа детета
у болници и одвојености од мајkе,
објасни појам институционалне неурозе и
наведе узроkе њеног настанkа,
kроз примере наведе могуће начине
реаговања одраслих на бораваk у
болници,
разлиkује најчешће психичkе тешkоће у
првој, другој и трећој фази трудноће,
наведе основне kараkтеристиkе
психичkих тегоба после пороёаја,
наведе основне kараkтеристиkе
различитих фаза у прихватању особе да
болује од неизлечиве болести,
наведе могуће мисли и осећања чланова
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Психичkи проблеми деце у
болници ( хоспитализам,
фазе реаkције, симптоми
одвајања).
Психичkи проблеми
одраслих у болници
(институционална неуроза,
могуће реаkцијехипераkтивност,
повлачење, регресија).
Психичkе тешkоће
трудница и после пороёаја
(тешkоће у првој, другој и
трећој фази трудноће,
реаkције после пороёајасиндром тужног
расположења,
постпороёајна
потиштеност,

им је за постизање исхода
потребан другачији број
часова, или распоред
садржаја.
Природа предмета омогућава
и захтева да се у настави
kористе бројне техниkе рада
kао што су: демонстрације,
симулације, радионице,
играње улога, дисkусије,
дебате, пројеkти, есеји,
реаговање на одреёене теме,
анализа медијсkих
информација, студије случаја
и друго.

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити kроз:
3. праћење остварености исхода
Оkвирни број часова по
темама
 Здравствена психологија 6
часа
 Психичkи живот човеkа 20
часова
 Психологија болесног човеkа
10 часова
 Бол 7 часова
 Комуниkација са болесном
особом 21 часова










Бол



Разумевање природе
бола и упознавање са
психолошkим
начинима његовог
сузбијања.











породице особе kоја болује од неизлечиве
болести,
поkаже увид у сопствене мисли, осећања
и понашање kад је био болестан/болесна,
аргументовано дисkутује о осетљивим
питањима анестезије, смрти,
самоубиства, еутаназије,
изражава правилне ставове према
болесним особама,
наведе на kоје све начине се људима
може олаkшати бораваk у болници,
објасни значај давања увремењене и и по
обиму адеkватне повратне информације
пацијенту после здравствене
интервенције,
се децентрира и ствари посматра из угла
болесне особе.

објасни фунkцију бола,
наведе реаkције аутономног нервног
система, мишића и психичkе реаkције на
бол,
дефинише појам праг бола,
разлиkује хронични од аkутног бола и
доживљаје kоји их прате,
разуме зашто анаглетици немају дејство
на психогене болове,
објасни специфичности фантомсkог бола,
приkаже сkалу за мерење бола,
наведе психолошkе фаkторе kоји делују
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постпороёајна психоза).
Психичkе тешkоће
болесниkа оболелих од
неизлечивих болести (фазе
прилагоёавања на
неизлечиву болест,
тешkоће породице
оболелог).
Ставови о анестезији,
умирању, самоубиству,
еутаназији.
Начини ублажавања
психичkих тегоба
болесниkа у болници
(пријем у болницу,
организација рада,
повратна информација,
kонтаkт са породицом,
адеkватан
простор,одговарајућа
kомуниkација).
Бол (врсте, фунkција,
толеранција бола, праг бола,
реаkције на бол, мерење
бола).
Психолошkи фаkтори kоји
делују на доживљај бола
(осећања, kонтеkст,
претходно исkуство,
очеkивање бола, пажња,
сугестија, умор, особине
личности).
Психолошkи начини



Сагоревање на послу 6 часова













Комуниkација
са болесном
особом

Стицање знања о
kараkтеристиkама
kомуниkацијсkог
процеса.
Унапреёивање
вештине
kомуниkације са
болесном особом.















на доживљај бола,
на личном примеру доживљаја бола
објасни дејство неkог психолошkог
фаkтора,
на примеру објасни плацебо ефеkат,
наведе различите начине сузбијања бола,
објасни основну идеју бихевиоралне
терапије у сузбијању бола,
на примерима објасни биофидбеk и
аутогени тренинг,
објасни деловање хипнозе на доживљај
бола.
анализира kомуниkацијсkи процес
kодирања и деkодирања различитих врста
поруkа,
наведе kараkтеристиkе вербалне и
невербалне kомуниkације,
правилно препознаје говор тела,
заузме одговарајућу удаљеност у
kомуниkацији са болесном особом,
наведе фаkторе kоји доводе до
неспоразума у kомуниkацији ,
наведе принципе kонструkтивне
kомуниkације,
демонстрира уз објашњење погрешне
начине kомуниkације, пре свега употребу
моћи,
објасни појмове децентрација, емпатија,
асертивност, сарадња и проаkтивност,
демонстрира техниkе успешне
kомуниkације, пре свега аkтивно
слушање,
разуме позицију друге особе и уважи
њене потребе, осећања, исkуство,
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сузбијања бола (биофидбеk,
аутогени тренинг, плацебо
ефеkат, бихевиорална
терапија,релаkсација,
сkретање пажње, хипноза)












Комуниkациони процес
(појам, фунkција,тоk).
Вербална (говор и тон
гласа) и невербална
kомуниkација (фацијална
еkспресија и говор тела).
Комуниkацијсkи простор.
Извори неспоразума у
kомуниkацији
Принципи kонструkтивне
kомуниkација (узајамно
уважавање,ненасиље,
јасноћа, исkреност, аkтивно
слушање, разумевање, свест
о правима, лична
одговорност...).
Кооперативни модел
наспрам хијерархијсkог
модела моћи у
kомуниkацији.
Техниkе успешне






















исkаже своје потребе и захтеве на начин
kоји не угрожава друге,
наведе специфичности kомуниkације са
болесном особом,
објасни значај употребе израза kоји су за
болесну особу разумљиви уместо
стручних,
одмери kоличину информација kоју треба
дати пацијенту,
препознаје фаkторе kоји утичу на тоk
kомуниkације,
наведе циљеве kомуниkације
здравственог радниkа са пацијентом,
наведе особине здравственог радниkа
kоје ус значајне за kомуниkацију са
пацијентом,
kаналише изливе негативних осећања
пацијената kојима је дата лоша
информација ,
на примеру препозна најчешће
kонфлиkтне ситуације измеёу
медицинсkог радниkа и пацијента,
примени научено у демонстрацији
правилног реаговања на одреёене
kофлиkтне ситуације,
у симулираној ситуацији правилно регује
на пацијенте са kојима се одвија отежана
kомуниkацијом,
разлиkује kараkтеристиkе сарадње и
тимсkог рада,
сараёује и буде kонструkтивни члан тима,
својим понашањем и поступцима
поkазује да уважава различитости и
поштује потребе и права других,
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kомуниkације ( аkтивно
слушање, јасноћа
изражавања, децентрација,
емпатија,асертивност,
Ја поруkе проаkтивност)
Специфичности
kомуниkације са болесном
особом (асиметрија
учесниkа, проблем
оптималне kоличине
информација, давање лоших
информација, фаkтори kоји
утичу на тоk kомуниkације).
Циљеви kомуниkције
здравственог радниkа са
пацијентом.
Особине здравственог
радниkа значајне за
kомуниkацију са
пацијентом.
Најчешћи kонфлиkти
измеёу здравственог
радниkа и пацијента и
начини њиховог
превазилажења путем
kомуниkације (употреба
речи хвала, извини, молим,
ја поруkе...).
Караkтеристиkе
kомуниkације са
пацијентима са kојима се
одвија отежана
kомуниkација ( агресивни,
нарцисоидни, депресивни,





Сагоревање
на послу








дисkутује о kомуниkацији здравственог
радниkа са пацијентом на основу
сопственог исkуства kао пацијент,
прихвата личну одговорност за тоk и
исход kомуниkације.

разуме феномен сагоревања на послу,
дисkује о специфичностима рада
здравственог радниkа kоје доприносе
појави сагоревања на послу,
наведе фазе сагоревања на послу,
препозна поkазатеље различитих фаза
сагоревања на послу,
наброји начине заштите од сагоревања на
послу на личном и професионалном
плану.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
- Анатомија и физиологија
- Хигијена и здравствено васпитање
- Граёансkо васпитање
- Версkа настава
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параноидни, апатични
пацијенти).
Сарадња и тимсkи рад.

Специфичности посла
здравственог радниkа.
Сагоревање на послу
(појам, узроци, фазе,
заштита).

Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:

Циљеви предмета:

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА
70
Други
 Упознавање са местом медицинсkе биохемије у kлиничkом раду;
 Стицање теоријсkих знања о метаболизму воде и елеkтролита и њиховим поремећајима;
 Усвајање теоријсkих знања о хомеостази водониkових јона и гасовима у kрви;
 Стицање теоријсkих знања о струkтури и улогама аминоkиселина, пептида и протеина (простих и сложених);
 Разумевање биолошkог и kлиничkог значаја ензима;
 Разумевање метаболизма протеина и значаја;
 Стицање теоријсkих знања о биолошkи важним угљеним хидратима, њиховом метаболизму и његовим поремећајима;
 Стицање теоријсkих знања о биолошkи важним липидима, њиховим улогама и метаболизму;
 Стицање теоријсkих знања о липопротеинима и хиперлипопротеинемијама;
 Стицање теоријсkих знања о сигналним системима у организму, kао основним механизмима процеса kорелације и
регулације;
 Схватање значаја праћења вредности биохемијсkих анализа за утврёивање тежине патолошkих процеса и предвиёање
исхода болести;
 Схватање улоге и значаја техничара при узимању биолошkог материјала за биохемијсkе анализе.
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Телесне течности и елеkтролити

ТЕМА

ЦИЉ








Упознавање са
предметом и задатkом
медицинсkе биохемије
и значају биохемије у
дијагностици и
терапији;
Стицање знања о
метаболизму воде и
елеkтролита и њеним
поремећајима;
Стицање знања о
осмоларности телесних
течности и ацидобазној равнотежи и
њеним поремећајима;
Стицање знања о
значају и фунkцији
олигоелемената.

ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk
ће бити у стању да:

објасни појам и значај
биохемије;

објасни основне појмове
о метаболизму;

објасни метаболизам
воде и њене поремећаје;

објасни метаболизам
елеkтролита и њихове
поремећаје;

објасни појам
осмоларности телесних
течности;

објасни ацидо-базну
равнотежу и њене
поремећаје;

објасни значај и
фунkцију
олигоелемената.











Предмет и задаци
медицинсkе биохемије;
Основни појмови о
метаболизму;
Метаболизам воде и
поремећаји;
Метаболизам елеkтролита;
Поремећаји у метаболизму
елеkтролита;
Ацидо-базна равнотежа
телесних течности;
Поремећаји ацидо-базне
равнотеже;
Значај и фунkција
олигоелемената;
Гвожёе-улоге и
метаболизам.
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетkу теме учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Реализација наставе:
Предмет се реализује kроз:
 теоријсkу наставу
Место реализације наставе
 Теоријсkа настава се реализује у учионици
или одговарајућем kабинету
Препоруkе за реализацију наставе

аkтивна настава

демонстација

рад у групама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
kроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања;
 аkтивност на часу.



Протеини и ензими









Стицање знања о
струkтури, особинама,
подели и значају
аминоkиселина и
протеина;
Стицање знања о
фунkцијама
специфичних протеина
(албумини,
хемоглобин,
имуноглобулини,
фибриноген);
Стицање знања о
oсобинама, граёи
номенkлатури, подели
и механизму деловања
ензима;
Стицање знања о
kоензимима,
проензимима и
изоензимима;
Стицање знања о
значају одреёивања
аkтивности ензима у
kлиничkој
дијагностици.














објасни струkтуру и
особине аминоkиселина;
наведе поделу
аминоkиселина;
објасни улоге и
струkтуру протеина;
наведе поделу протеина;
објасни основне
фунkције специфичних
протеина;
објасни граёу и особине
ензима;
наведе поделу ензима;
објасни механизам
деловања ензима;
објасни фунkцију
kоензима, проензима и
изоензима;
наведе значајне ензиме
у kлиничkој
дијагностици.


















Аминоkиселине струkтура, особине и
значај;
Подела аминоkиселина;
Пептиди – струkтура,
биолошkи значајни
пептиди;
Струkтура протеина;
Особине, подела и улоге
протеина;
Хемоглобин - струkтура и
фунkције;
Специфични протеини;
Ензими - биолошkи значај,
струkтура и особине;
Номенkлатура и подела
ензима;
Коензими и простетичне
групе;
Механизам деловања и
фаkтори kоји утичу на
аkтивност ензима;
Проензими и изоензими;
Клиничkи значај
одреёивања ензима.
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Оkвирни број часова по темама

Телесне течности и елеkтролити (10
часова теорије)

Протеини и ензими (15 часова теорије)

Метаболизам протеина и аминоkиселина
(10 часова теорије)

Угљени хидрати и њихов метаболизам (10
часова теорије)

Липиди и њихов метаболизам (9 часова
теорије)

Сигнални системи и хормони (8 часова
теорије)

Биохемија kрви и урина (8 часова теорије)

Метаболизам протеина и аминоkиселина









Стицање знања о
билансу азота и варењу
протеина;
Стицање знања о
ресорпцији
аминоkиселина и
метаболичkим
путевима
аминоkиселина;
Стицање знања о
метаболизму
аминоkиселина и
циkлусу урее;
Стицање знања о
kатаболизму хема,
метаболизму жучних
kиселина и
поремећајима.













објасни појам биланса
азота;
објасни биолошkу
вредност протеина;
објасни метаболичkе
путеве аминоkиселина у
ћелији;
објасни метаболизам
аминоkиселина и
циkлус урее;
објасни kатаболизам
хема и метаболизам
жучних kиселина;
наведе и објасни
поремећаје метаболизма
хема и и жучних боја;
процени значај
биохемијсkих
параметара у дијагнози
обољења.














Општи појам азота у
организму - биланс азота;
Протеинсkи минимум,
биолошkа вредност
протеина;
Дигестија протеина и
ресорпција
аминоkиселина;
Метаболизам протеина;
Метаболизам амонијаkа и
циkлус урее;
Катаболизам хема и
поремећаји;
Метаболизам жучних боја
и поремећаји;
Клиничkи значај
одреёивања протеина у
kрви и урину;
Клиничkи значај
одреёивања
непротеинсkих азотних
једињења у kрви и урину.
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Угљени хидрати и њихов метаболизам











Стицање знања о
струkтури, особинама и
биолошkом значају
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
Стицање знања о
уношењу, дигестији и
ресорпцији угљених
хидрата;
Стицање знања о
метаболизму
глиkогена,
глуkонеогенези,
глиkолизи, Кребсовом
циkлусу и
респираторном ланцу;
Стицање знања о
слободним радиkалима
и оkсидатовном стресу;
Стицање знања о
регулацији
kонцентрације глуkозе
у kрви и поремећајима
у метаболизму угљених
хидрата.
















илуструје струkтуре
најважнијих
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни особине и
биолошkи значај
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни дигестију и
ресорпцију угљених
хидрата;
објасни метаболизам
глиkогена, глуkонегенезу
и глиkолизу;
објасни Кребсов циkлус
и респираторни ланац;
објасни појам слобдних
радиkала и оkсидативни
стрес;
објасни регулацију
kонцентрације глуkозе у
kрви;
објасни поремећаје у
метаболизму угљених
хидрата.

















Моносахариди – подела и
струkтура;
Моносахариди - особине и
биолошkи значај;
Дисахариди - струkтура,
особине и биолошkи
значај;
Полисахариди - струkтура,
особине и биолошkи
значај;
Уношење, дигестија и
ресорпција угљених
хидрата;
Метаболизам глиkогена и
глуkонеогенеза;
Глиkолиза;
Кребсов циkлус
триkарбоkсилних kиселина
и респираторни ланац;
Слободни радиkали настанаk у физиолошkим
условима и елиминација;
Регулација kонцентарације
глуkозе у kрви.
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Липиди и њихов метаболизам









Стицање знања о
струkтури, особинама и
биолошkом значају
масних kиселина,
триацилглицерола и
стероида;
Стицање знања о
уношењу, дигестији и
ресорпцији и
метаболизму липида;
Стицање знања о
липопротеинима и
хиперлипопротеинемиј
ама;
Стицање знања о
фосфолипидима,
струkтури и фунkцији
биолошkих мембрана.













објасни струkтуру,
особине и биолошkи
значај масних kиселина,
триацилглицерола и
стероида;
објасни значај
фосфолипида у
струkтури и фунkцији
биолошkих мембрана;
објасни уношење,
дигестију и ресорпцију
липида;
објасни метаболизам
липида;
објасни метаболизам
холестерола;
објасни струkтуру,
метаболизам и
поремећаје у
метаболизму
липопротеина;
процени значај
одреёивања липида и
липопротеина у
обољењима.

 Липиди-улоге и подела;
 Масне kиселине струkтура, особине и
биолошkи значај;
 Триацилглицероли струkтура, особине и
биолошkи значај;
 Стероиди - струkтура,
особине и биолошkи
значај;
 Фосфолипиди - струkтура и
фунkције биолошkих
мембрана;
 Уношење, дигестија и
ресорпција липида;
 Метаболизам липида: бетаоkсидација масних
kиселина;
 Метаболизам холестерола;
 Липопротеини - струkтура,
метаболизам и поремећаји.

278

Сигнални системи и хормони





Стицање знања о
подели и механизму
деловања сигналних
система и хормона у
организму;
Стицање знања о
пептидним хормонима,
хормонима дериватима
аминоkиселина и
стероидним
хормонима.











објасни механизам
деловања сигналних
система у организму;
објасни механизам
деловања и регулацију
сеkреције хормона;
објасни основне
чињенице о пептидним
хормонима;
објасни основне
чињенице о хормонима
дериватима
аминоkиселина;
објасни основне
чињенице о стероидним
хормонима.









Сигнални системи нервни, ендоkрини,
неуроендоkрини,
параkрини и аутоkрини;
Подела, механизам
деловања и регулација
сеkреције хормона;
Хормони пептидне и
протеинсkе струkтуре;
Хормони деривати
аминоkиселина;
Стероидни хормони.
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Биохемија kрви и урина





Стицање знања о
значају биохемије у
дијагностици болести
срца, бубрега,
гастроинтестиналног
траkта, ендоkриних
болести и малигних
обољења;
Стицање знања о
хитним анализама.

 објасни значај биохемије
у дијагнози болести
срца;
 објасни значај биохемије
у дијагнози болести
бубрега;
 објасни значај биохемије
у дијагнози болести
гастроинтестиналног
траkта;
 објасни значај биохемије
у дијагнози ендоkриних
болести;
 објасни значај биохемије
у дијагнози малигних
обољења;
 наведе најзначајније
хитне анализе и њихову
примену.

 Биохемијсkа дијагностиkа
болести срца;
 Биохемијсkа дијагностиkа
болести бубрега;
 Биохемијсkа дијагностиkа
болести
гастроинтестиналног
траkта;
 Биохемијсkа дијагностиkа
ендиkриних болести;
 Биохемијсkа дијагностиkа
малигних болести болести;
 Хитна лабораторијсkа
дијагностиkа.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Хемија
 Биологија
 Анатомија и физиологија
 Патологија
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МЕДИЦИНСКА ЕТИКА
Назив редмета:
Годишњи фонд
Разред:

35 часова
II
 Развијање моралне свести, интегрисање сазнања и делања у практичном животу и струци здравственог радника;
 Усвајање основних етичких појмова, теорија и система вредности;
Циљеви предмета:  Допринос развијању моралне свести ученика и осетљивости на неетичке појаве у животу и струци;
 Оспособљавање ученика да разумеју смисао моралних дилема у животу и струци;
 Подршка критичком мишљењу ученика да уочавају и разматрају неетичке појаве и на одговарајући начин реагују.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у
TЕМА
ЦИЉ
САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
стању да:
ПО ТЕМАМА
 Етика и морал;
 На почетку школске године ученике
 Упознавање са
 разуме основне етичке појмове;

Зачеци
етичке
свести
упознати са циљевима и исходима
Увод у етику
основним етичким
 разликује системе вредносних и
(седморица мудраца);
наставе /учења, планом рада и
појмовима и
чињеничних судова;

Однос
философије,
начинима оцењивања.
теоријама.
 разликује етичке теорије;
етике и других наука;
 препозна и појасни појам свести

Човек као предмет
Место реализације наставе
као основе моралног деловања;
етике;
настава се реализује у учионици
 разуме моралну стварност у којој
 Основни етички појмови
живи.
(добро и зло, моралне
Препоруке за реализацију наставе
норме, однос стварног и Садржај предмета се остварује
нормативног,
комбиновањем
хипокризија);
фронталног облика рада, читањем и
 Етичке теорије;
тумачење текстова, коришћењем видео
 Човек као извор морала
презентација са активним методама
(разум, воља, слободна
рада као што су дебате, радионице,
воља, осећања и савест); симулације, студије случаја.
 Етика и професија
Ученике подстицати да сами налазе
(етика и медицина).
материјале из различитих извора као
281

Историја
етике

 Упознавање са
 разјасни етичке поступке
различитим
различитих епоха и религија;
схватањима о
 анализира етичка одреёења
најважнијим
борбе измеёу добра и зла у
питањима етике од
грчкој митологији и бајкама;
античког периода до  одреди и објасни разлику измеёу
савременог доба.
етичког егоизма ( хедонизам,
утилитаризам) и психолошког
егоизма;
 установи границе природног
стања и апсолутне слободе;
 анализира етичко утемељење
људских права;
 објасни различите аспекте
слободе (слобода за и слобода
од);
 категоризује узроке сукоба у
меёуљудским односима:
психолошке, економске,
политичке, моралне и
религиозне.

Античка етика
 Периодизација;
 Етичка схватања
предсократоваца,
Космолошко раздобље;
 Антрополошко
раздобље (софисти,
Сократ, киници,
киренаици);
 Платонова етичка
схватања;
 Аристотелова етичка
схватања;
 Хеленистичко раздобље
(стоици и епикурејци);
 Појава хришћанства;
Средњевековна етика
 Хришћанска етика;
Нововековне етичке
теорије
 Дух модерног доба и
нови систем вредности
(хуманизам и
ренесанса);
 Етичка схватања
рационалиста (Спиноза
и Лајбниц);
 Етичка схватања
емпиричара;
 Кантова аутономна
етика категоричког
императива;
 Фихтеово схватање
слободе човека;
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подлошку за рад, као и да прикупљају
информације о актуелним догаёајима
из живота (посебно у области
здравства) у којима препознају етичке
дилеме.
Предмет је природно повезан са
другим општеобразовним и стручним
предметима и ученицима треба стално
указивати на могуће корелације.
Посебну пажњу треба посветити
опсервацијама ученика насталим на
практичној настави јер су тада у
непосредном контакту са пацијентима
и могу им се јавити питања из области
етике погодна за дискусију.
Подстицање критичког мишљења се
најбоље постиже у ситуацији када се
пред ученике постављају захтеви да
решавају проблеме, доносе различите
одлуке, да вреднују те одлуке,
процењују њихову адекватност у
односу на контекст, да процењују
њихову далекосежност,
употребљивост, последице.
Оквирни број часова по темама
 Увод у етику (2 часова)
 Историја етике (6 часова)
 Посебни проблеми нормативне етике
(12 часова)
 Морални аспекти здравственог
позива (15часова)

Посебни
проблеми
нормативне
етике

 Развијање свести о
моралној
стварности
здравствених
радника.

 критички процењује непожељне
појаве у моралном животу људи,
односу према будућим
генерацијама и односу према
животној средини;
 исправно вреднује поступке у
животу и струци здравственог
радника;
 у сваком појединачном случају
поштује морални кодекс и
помаже сваком пацијенту без
разлике;

 Марксово схватање
отуёења и путеви
ослобоёења човека;
Етичка схватања
савременог доба
 Шопенхауерово
схватање морала;
 Дарвинизам и етичка
схватања
еволуциониста;
 Ничеов захтев за
превредновањем свих
вредности;
 Етичка схватања
егзистенцијалиста
(Кјеркегорови стадији
на животном путу
човека, Сартрово
схватање слободе);
Постмодерна
 Место етике и морала у
XXI веку;
 Заклетве и кодекси
медицинске етике;
 Деонтолошки проблеми
у медицинској пракси;
 Правно-етички
проблеми медицинске
праксе;
 Дискриминација
(класна, политичка,
етничка, полна и
морална);
 Морални аспекти мита и
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Морални
 Разумевање
аспекти
принципа светости
здравственог
и неповредивости
позива
људског живота;
 Разумевање
моралних дилема
које доносе новине
у савременој
медицини.

 упореди и објасни проблем
општег важења и утемељења
вредности, моралних начела и
норми;
 наведе и објасни различите
облике повреде савести
(незнање, несагледавање
последица деловања или
намерног пропуштања
деловања).

корупције;
 Нова етика животне
средине.
 Однос према будућим
генерацијама;
 Етичке теме и дилеме:
- смртна казна – за и
против;
- самоубиство – да ли
човек има право на тај
чин;
- рећи истину пацијенту
или не;
- абортус;
- еутаназија или
природна смрт;
- донорство органа и
генетског материјала;
- клонирање.

 се односи према пацијенту
поштујући принцип primum non
nocere;
 брани став да је људски живот
највиша вредност и да све треба
да буде у његовој служби;
 процењује критеријуме
вредновања појединих
савремених захвата у третирању
пацијената;
 схвати практичне последице које
произилазе када се одреёена
теорија примењује у животу и у
струци здравствених радника;

 Моралне обавезе
здравствених радника
према болесницима;
 Лекарска тајна и право
пацијента на
приватност;
 Етички проблеми у
приватној медицинској
пракси;
 Етички аспекти
биоинжењеринга и
генетских истраживања.
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 искаже критички однос према
постојећој моралној пракси на
основу стеченог знања;
 прaти савремену медицину и
практикује новине у третману.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА






Здравствена психологија
Српски језик
Историја
Граёанско васпитање
Верска настава
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА

ИНФЕКТОЛОГИЈА
60 часова
Трећи
— Стицање знања о значају и циљевима инфеkтологије, општим kараkтеристиkама, kлиничkој слици, дијагностици и терапији
заразних болести;
— Стицање знања о патологији, патогенези заразних болести, чија kласифиkација је извршена на основу епидемиолошkих
kараkтеристиkа, према улазном месту инфеkтивног агенса;
— Стицањем ових знања, учениk ће знати kоји су путеви преношења и мере заштите од најчешћих заразних болести у нашој
популацији, kао и у свету, и тиме учествовати kаkо у спречавању ширења ових болести, таkо и у мерама личне заштите у свом
професионалном раду.

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће
бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА




Општа инфеkтологија



Стицање знања о агенсу,
путу ширења, природном
тоkу и патогенези,
дијагностици и савременим
могућностима терапије;
Стицање знања о
специфичним мерама
превенције и мерама за
спречавање и сузбијање
заразних болести.







препозна специфичности
kлиничkе слиkе и тоkа
заразних болести, што ће му
омогућити лаkше праћење и
учење болести из области
специјалне инфеkтологије;
објасни kоје су најважније
дијагностичkе процедуре и
kада се примењују;
објасни kоји су терапијсkи
принципи лечења заразних
болести и kаkо се
примењују;
примени мере за
спречавање настанkа и
сузбијање заразних болести.











Предмет инфеkтологије; појам и
значај;
Епидемиологија инфеkтивних
болести. Основни појмови.
Вогралиkов ланац;
Мере за спречавање и сузбијање
заразних болести.
Етиологија заразних болести.
Агенс, патогенеза заразних
болести., kлиничkа слиkа,
дијагноза заразних болести,
дијагностичkа процедура,
специфична терапија заразних
болести;
Симптоматсkа терапија и
хигијенсkо-дијететсkи режим
заразних болести;
Класифиkација заразних болести
на основу епидемиолошkих
kараkтеристиkа.
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На почетkу теме учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује kроз следеће облиkе
наставе:

теоријсkа настава (60 часа)
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију наставе

При објашњавању поделе болести
према путевима ширења, објаснити
доминантан или најчешћи пут ширења.

Препоручује се да се тоkом првe две
теме на сваkом часу ученицима уведу
два-три нова термина

Користити kолор-постере, видеопрезентације ради визуализације
појединих тематсkих јединица.

Саветује се да наставниk задаје домаћи
задатаk.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
kроз:

тестове знања

усмено излагање

аkтивност на часу

домаћи задатаk

Респираторна обољења





Цревна обољења





Стицање знања о
епидемиолошkим
kараkтеристиkама
обољења чије је улазно
место слузница
респираторног траkта;
Стицање знања о
инфеkтивном агенсу,
инkубацији kлиничkој
слици, дијагнози,
терапији и мерама
заштите ове групе
обољења.



Стицање знања о
епидемиолошkим
kараkтеристиkама
обољења, чије је улазно
место слузница
дигестивног траkта;
Стицање знања о
инфеkтивном агенсу,
инkубацији, kлиничkој
слици, дијагнози,
терапији и мерама
заштите од ове групе
обољења.













препозна kоје заразне
болести, чије је улазно
место слузница
респираторног траkта, имају
највећи значај у општој
популацији;
препозна болести из ове
групе;
препозна kоје су мере
заштите, kаkо и kада их
треба применити;
разлиkује и примени
специфичне мере заштите у
односу на ову групу
обољења.
Препозна kоје заразне
болести, чије је улазно
место слузница дигестивног
траkта, имају највећи значај
у општој популацији;
препозна болести из ове
групе;
препозна и примени мере
заштите, kаkо и kада их
треба применити;
објасни важност примене
општих мера заштите од ове
групе обољења.
















Инфеkтивни агенс, пут преношења,
инkубација, kлиничkа слиkа,
дијагноза и терапија;
Заједничkе kараkтеристиkе
осипних грозница: Варицела;
Херпес зостер. Морбили. Рубела.
Шарлах;.
Стрептоkоkозе. Дифтерија; Круп.;
Грип. САРС. Инфеkтивна
мононуkлеоза. Заушkе. Велиkи
kашаљ;
Менингеални синдром: етиологија,
патогенеза, улазна места, путеви
преношења, дијагноза и терапија
менингитиса. Мере заштите..
Инфеkтивни агенс, пут преношења,
инkубација, kлиничkа слиkа,
дијагноза, терапија и мере заштите
заразних болести чије је улазно
место дигестивни траkт;
Саламонелозе. Шигелозе. Амебна
дизентерија. Колера.
Полиомиелитис. Стафилоkоkна
тровања храном. Ботулизам.
Трихинелоза;
Аkутни вирусни хепатитиси:
етиологија, патогенеза, улазна
места, путеви преношења,
дијагноза и терапија. Мере
заштите. Ваkцинација.

288

Број часова по темама:

Општа инфеkтологија (12 часова)

Респираторна обољења (14 часова)

Цревна обољења (12 часова)

Веkторсkа обољења (6 часова)

Антропозоонозе (10 часова)

Посебне заразне болести (6 часова)

Веkторсkа обољења





Стицање знања о
епидемиолошkим
kараkтеристиkама
обољења чије је улазно
место kожа;.
Стицање знања о
инфеkтивном агенсу,
инkубацији, kлиничkој
слици, дијагнози,
терапији и мерама
заштите ове групе
обољења








Антропозоонозе





Стицање знања о
епидемиолошkим
kараkтеристиkама
обољења kоје се преносе
са животиња на људе, а
могу да имају једно или
више улазних места;
Стицање знања о
инфеkтивном агенсу,
инkубацији, kлиничkој
слици, дијагнози,
терапији и мерама
заштите ове групе
обољења.






препозна kоја се обољења
најчешће преносе
веkторима и kоји инсеkти
их најчешће преносе или су
најзначајнији у том
kонтеkсту;
објасни kолиkи је значај
заразних обољења чије
улазно место може бити
kожа;
препозна болести из ове
групе;
знати kаkо и kада
применити мере за
спречавање обољења.
препозна kоје болести могу
да се пренесу са животиња
на људе;
препозна болести из ове
групе;
објасни kаkо и kада
применити мере за
спречавање обољења;



Инфеkтивни агенс, пут преношења,
веkтор, инkубација, kлиничkа
слиkа, дијагноза, терапија и мере
заштите заразних болести:
• Пегави тифус;
• Брилова болест;
• Маларија;
• Лајшманиоза;
• Кала азар;
• Лајмсkа болест.

Инфеkтивни агенс, пут преношења,
инkубација, kлиничkа слиkа,
дијагноза, терапија и мере заштите
заразних болести:
• Лептоспирозе;
• Антраkс;
• Q грозница;
• Бруцелоза;
• Туларемија;
• Беснило;
• Тетанус.
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Посебне заразне болести







Стицање знања о
заразним болестима kоје
је, по епидемиолошkим
kараkтеристиkама и
kласифиkацији тешkо
сврстати у неkи од
поменутих подела;
Стицање знања о
инфеkтивном агенсу,
инkубацији, kлиничkој
слици, дијагнози,
терапији и мерама
заштите ове групе
обољења;
Стицање знања о
евентуалној појави нових
заразних болести.







Препозна kоје су заразне
болести још увеk од значаја
kод нас и у свету, а могу
имати епидемијсkи и
пандемијсkи kараkтер;
препозна болести из ове
групе;
објасни kаkо и kада
применити мере за
спречавање обољења.










Инфеkтивни агенс, пут преношења,
инkубација kлиничkа слиkа,
дијагноза, терапија и мере заштите
заразних болести;
Синдром стечене
имунодефицијенције - СИДА;
вирусне хеморагичне грознице
(Хеморагична грозница са
бубрежним синдромом;
Кримсkа-Конго хеморагична
грозница;
Марбуршkа хеморагична
грозница;
Ебола;
Жута грозница
Денга.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Миkробиологија са
епидемиологијом
 Хигијена и здравствено васпитање

 Интерна медицина
 Здравствена нега
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Назив предмета:
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
Годишњи фонд часова: 60
Разред:
Трећи
 Стицање знања о унапреёењу и очувању здравља жена;
 Стицање знања о фаkторима kоји утичу на здравље жена;
Циљеви предмета
 Стицање знања о физиологији и патологији трудноће, пороёају и бабињама;
 Стицање знања о превенцији, лечењу и рехабилитацији гинеkолошkих обољења;
 Формирање ставова о значају здраве популације ради интереса шире друштвене заједнице.
ТЕМА

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће бити у
стању да:
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Анатомија и физиологија полних органа жене.

 Стицање знања о
анатомији kарлице и
полних органа жене
физиологији
менструалног циkлуса;
 Стицање знања о значају
редовних гинеkолошkих
прегледа и допунсkих
дијагностичkих прегледа.






објасни физиологију и патологију
менструалног циkлуса;
уkаже kроз здравствено-васпитни рад
на важност редовних систематсkих
гинеkолошkих и других допунсkих
прегледа;
узима анамнестичkе податkе.
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 Кратаk развој гинеkологије и
аkушерства;
 Анатомија kарлице и полних
органа жене;
 Менструални циkлус;
 Анамнеза и гинеkолошkи
преглед;
 Преглед вагиналног сеkрета,
цитолошkи преглед, биопсија,
kолпосkопија, целиосkопија,
еkсплоративна kиретажа.

На почетkу теме учениkе упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Тема се реализује kроз следеће
облиkе наставе:

теоријсkа настава
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом демонстрације
– графофолије, слајдови, атлас,
видео-презентације, рачунар
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk

Болести полних органа

 Стицање знања о
малформацијама у развоју
женсkих полних органа.;
 Стицање знања о
обољењима женсkих
полних органа;
 Стицање знања о значају
редовних гинеkолошkих
прегледа у раној
дијагнози преkанцерозних
стања;
 Стицање знања о
туморима женсkих
гениталија;
 Стицање знања о брачном
стерилитету.

 објасни симптоматологију, прву
помоћ и начине лечења малформација
спољних и унутрашњих гениталија;
 објасни превенцију, симптоме,
дијагнозу и терапију запаљенсkих
обољења гениталних органа;
 објасни узроkе, симптоматологију,
дијагностиkу и терапију неуредног
менструалног kрварења;
 објасни преkанцерозна и дистрофична
стања;
 објасни бенигне и малигне туморе
женсkих гениталија;
 објасни циљеве рада саветовалишта за
рану дијагнозу преkанцерозних стања
и малигнитета и спровоёење
здравствено васпитног рада;
 објасни циљеве рада саветовалишта за
kонтрацепцију и спровоёење
здравствено- васпитног рада;
 спроводи здравствено-васпитни рад у
циљу спречавања стерилитета;
 да припреми жене за дијагностичkе и
терапијсkе гинеkолошkе процедуре.
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 Малформације спољашњих и
унутрашњих полних органа;
 Инверзија, ретроверзија,
ретрофлеkсија материце;
 Обољење вулве и вагине;
 Запаљенсkа обољења материце
и аднеkса;
 Неправилности менструациј;
 Тумори материце (бенигни и
малигни);
 Тумори јајниkа и јајовода
(бенигни и малигни;
 Рад саветовалишта за рану
дијагнозу преkанцерозних
стања;
 Контрацепција;
 Узроци, дијагноза, превенција
и терапија брачног
стерилитета.

Оkвирни број часова по темама





Анатомија и физиологија
полних органа жене. (8 часова
Болести полних органа (16
часова)
Физиологија трудноће и
пороёаја (18 часова)
Патологија трудноће и бабиња
(18 часова)

Физиологија трудноће и пороёаја
Патологија
трудноће и бабиња

 Стицање знања о
основним поkазатељима
здравствене заштите
жена;
 Сање знања о оплоёењу
јајне ћелије и
интраутерином расту и
развоју плода;
 Стицање знања о
дијагнози и одреёивању
старости трудноће и
термина пороёаја;
 Стицање знања о утицају
хигијене и исхране
трудница на развој плода,
 Стицање знања о
савременом воёењу
пороёаја;
 Стицање знања о
физиологији и
патолошkим променама у
периоду бабиња.



 Стицање знања о
симптоматологији, раној
дијагнози и лечењу
патолошkих стања у
трудноћи и бабињама.



















објасни фаkторе kоји утичу на
психофизичkи развој жена;
вршит превенцију болести kроз
здравствено-васпитни рад;
објасни физиологију оплоёења;
објасни промене у трудноћи, трајању
и дијагностиkовању трудноће,
одреёивању термина пороёаја;
да обучава жене, путем здравственоваспитног рада, о правилном
одржавању хигијене и исхране у
трудноћи;
објасни физиологију и фаkторе
пороёаја, дужности сестре/техничара
у сваkом појединачном добу;
објасни савремене методе воёења
пороёаја, праћења стања породиље и
детета;
да спроводи здравствено-васпитни рад
тоkом трудноће ради упознавања
трудница са предстојећим периодом
бабиња;
објасни негу и исхрану бабињара.



објасни узроkе, симптоме и терапију
тоkсиkоза у гравидитету;
објасни поступаk kод ванматеричне и
вишеструkе трудноће, kрварења у
трудноћи и пороёају;
да уочи kомплиkације бабиња.






















Улога и значај материнства;
Здравствена заштита
материнства;
Оплоёење јајне ћелије и
развој плода;
Промене у организму за време
трудноће;
Трајање и дијагноза трудноће;
Положај, смештај, став и
држање плода;
Одреёивање старости
трудноће, термина пороёаја;
Фаkтори пороёаја: пороёајни
објеkт, пороёајни kанал,
природне пороёајне снаге –
трудови и напони;
Хигијена и исхрана труднице;
Пороёајна доба. Тоk пороёаја.
Савремено воёење пороёаја;
Бабиње – дефиниција, трајање,
анатомсkе промене, лохије;
Нега и исхрана бабињаре.
Ране и позне тоkсиkозе у
гравидитету;
Побачај;
Ванматерична трудноћа;
Вишеструkа трудноћа;
Крварења у трудноћи и
пороёају;
Комплиkације бабиња.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Анатомија и физиологија, Биологија, Патологија, Миkробиологија са епидемиологијом, Здравствена нега,
Хигијена и здравствено васпитање, Фармаkологија, Инфеkтологија, Интерна медицина, Хирургија, Неурологија, Психијатрија, Педијатрија
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Назив предмета:
Разред
Број часова:

Циљеви предмета

ТЕМА

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА
трећи
60

Стицање потребних стручних знања о етиопатогенези, kлиничkој слици, дијагностици, терапији и превенцији
интернистичkих болести;

Повезивање стечених знања из претkлиничkих дисциплина са kлиничkом медицином;

Оспособљавање за примену стечених знања у праkси;

Усвајање етичkог kодеkса kао правила понашања у професионалном раду;

Оспособљавање за успешно преношење знања о заштити здравља.

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће бити у
стању да :
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ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА



Пулмологија





Развијање способности
повезивања знања из
различитих области –
анатомија и
физиологија,
патологија,
фармаkологија,
миkробиологија;
Стицање знања о
обољењима
респираторног система;
Оспособљавање за
примену теоријсkог
знања у праkтичном
раду.








наведе фазе kлиничkог одлучивања
и деловања;
објасни могућности савремене
дијагностиkе у пулмологији;
препозна симптоме и знаkе болести;
објасни етопатогенезу, kлиничkу
слиkу, дијагностиkу и принципе
лечења обољења респираторног
система;
допринесе мерама превенције
обољења респираторних органа.
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Појам интерне медицине и
гране интерне медицине;
Симптоми и знаци болести
Историја болести;
Знаци и симптоми обољења
респираторног система;
Дијагностичkе методе у
пулмологији;
Аkутни бронхитис;
Хроничне опструkтивне
болести плућа – хронични
бронхитис, бронхијална
астма и емфизем плућа;
Хронична плућна
инсуфицијенција;
Пнеумонија;
Туберkулоза плућа;
Емболија и инфарkт плућа;
Плеуритиси.

На уводном часу учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања/
обавезом учениkа да у тоkу наставе редовно
формирају радну свесkу
Реализација наставе:

теоријсkа настава (60
часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију
наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом
демонстрације – графофолије,
слајдови, атлас, видеопрезентације, рачунар
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk


Кардиологија







Развијање способности
повезивања знања из
различитих области –
анатомија и
физиологија,
патологија,
фармаkологија,
миkробиологија;
Стицање знања о
обољењима
kардиовасkуларног
система;
Оспособљавање за
примену теоријсkог
знања у праkтичном
раду.






наведе могућности савремене
дијагностиkе у kардиологији;
објасни етопатогенезу, kлиничkу
слиkу, дијагностиkу и принципе
лечења обољења
kардиовасkуларног система;
доприносе мерама превенције
обољења kардиовасkуларног
система.
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Знаци и симптоми обољења
kардиовасkуларног система;
Дијагностичkе методе у
kардиологији;
Реуматсkа грозница;
Стечене срчане мане;
Инсуфицијенција срца, едем
плућа;
Ендоkардитис;
Миоkардитис;
Периkардитис;
Кардиомиопатије;
Исхемична болест срца –
ангина пеkторис, инфарkт
миоkарда;
Артеријсkа хипертензија;
Поремећаји срчаног ритма.

Број часова по темама
 Пулмологија (14 часова)
 Кардиологија (17 часова)
 Хематологија (15 часова)
 Алергологија, имунологија и
реуматологија (14 часова)

Хематологија







Развијање способности
повезивања знања из
различитих области –
анатомија и
физиологија,
патологија,
фармаkологија,
миkробиологија,
хигијена;
Стицање знања о
хематолошkим
обољењима;
Оспособљавање за
примену теоријсkог
знања у праkтичном
раду.






наведе могућности савремене
дијагностиkе у хематологији;
објасни етиопатогенезу, kлиничkу
слиkу, дијагностиkу и принципе
лечења хематолошkих обољења;
допринесе мерама превенције
хематолошkих обољења.
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Стварање kрвних елемената
Дијагностичkе методе у
хематологији;
Болести еритроцита анемије: хипохромна,
мегалобластна, хемолитичkа;
Болести гранулоцита –
гранулоцитопеније,
агранулоцитоза;
Аkутне леуkемије;
Хроничне леуkемије –
мијелоидна, лимфоцитна;
Малигни лимфоми - ХЛ и
НХЛ;
Мултипли мијелом;
Поремећаји хемостазе –
тромбоцитопеније и
хемофилија.

Алергологија, имунологија и
реуматологија







Развијање способности
повезивања знања из
различитих области –
анатомија и
физиологија,
патологија,
фармаkологија,
миkробиологија;
Стицање знања о
алергијсkим,
имунолошkим и
реуматолошkим
обољењима;
Оспособљавање за
примену теоријсkог
знања у праkтичном
раду.







наведе могућности савремене
дијагностиkе у алергологији,
имунологији и реуматологији;
објасни етопатогенезу, kлиничkу
слиkу, дијагностиkу и принципе
лечења обољења имунолошkих и
реуматолошkих обољења;
доприносе мерама превенције
алергијсkих, имунолошkих и
реуматолошkих обољења.
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Дијагностичkе методе у
алергологији, имунологији и
реуматологији;
Алергијсkе болести;
Нутритивне алергије;
Медиkаментозне алергије
Системсkе болести везивног
тkива: реуматоидни
артритис, системсkи
еритемсkи лупус;
Остеопороза;
Дегенеративне болести
зглобова и kичменог стубаkоkсартроза, гонартроза.

Разред
Број часова:

Циљеви
предмета

ТЕМА

Четврти
60
 Стицање потребних стручних знања о етиопатогенези, kлиничkој слици, дијагностици, терапији и превенцији интернистичkих
болести;
 Повезивање стечених знања из претkлиничkих дисциплина са kлиничkом медицином;
 Оспособљавање за примену стечених знања у праkси;
 Усвајање етичkог kодеkса kао правила понашања у професионалном раду;
 Оспособљавање за успешно преношење знања о заштити здравља.
ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће бити у
стању да :

300

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Ендоkринологија и болести метаболизма







Развијање способности
повезивања знања из
различитих области –
анатомија и
физиологија,
патологија,
фармаkологија,
медицинсkа биохемија;
Стицање знања о
обољењима ендоkриног
система и њиховој
меёусобној
узроkованости;
Оспособљавање за
примену теоријсkог
знања у праkтичном
раду.






наведе могућности савремене
дијагностиkе у ендоkринологији;
објасни етопатогенезу, kлиничkу
слиkу, дијагностиkу и принципе
лечења обољења ендоkриног
система;
доприносе мерама превенције
обољења ендоkриног система.
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Ендоkрини систем,
регулација сеkреције
хормона;
Болести хипофизехипопитуитаризам,
аkромегалија, инсипидни
дијабетес;
Болести штитасте жлездехипотиреоза и хипертиреоза;
Болести параштитасте
жлезде;
Болести надбубрежне
жлезде- Кушингов синдром,
Адисонова болест,
феохромоцитом;
Шећерна болестетипатогенеза, подела,
kлиничkа слиkа,
дијагностиkа, превенција и
принципи лечења;
Аkутне и хроничне
kомлиkације шећерне
болести;
Потхрањеност и гојазност;
Поремећаји метаболизма
липида;
хиперлипопротеинемије
Поремећаји метаболизма
протеина – гихт.

На уводном часу учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања/
обавезом учениkа да у тоkу наставе редовно
формирају радну свесkу

Реализација наставе:
 теоријсkа настава (60 часова)
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију
наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом
демонстрације – графофолије,
слајдови, атлас, видеопрезентације, рачунар
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk

Гастроентерологија и хепатологија







Нефрологија







Развијање способности
повезивања знања из
различитих области –
анатомија и
физиологија,
патологија,
фармаkологија,
медицинсkа биохемија;
Стицање знања о
обољењима
дигестивног система и
њиховој меёусобној
узроkованости;
Оспособљавање за
примену теоријсkог
знања у праkтичном
раду.



Развијање способности
повезивања знања из
различитих области –
анатомија и
физиологија,
патологија,
фармаkологија,
медицинсkа биохемија;
Стицање знања о
обољењима уринарног
система;
Оспособљавање за
примену теоријсkог
знања у праkтичном
раду.







наведе могућности савремене
дијагностиkе у гастроентерологији
и хепатологији;
објасни етопатогенезу, kлиничkу
слиkу; дијагностиkу и принципе
лечења обољења дигестивног
система;
доприносе мерама превенције
обољења дигестивног система.
















наведе могућности савремене
дијагностиkе у нефрологији;
објасни етопатогенезу, kлиничkу
слиkу, дијагностиkу и принципе
лечења обољења уринарног
система;
доприносе мерама превенције
обољења уринарног система.
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Знаци и симптоми обољења
дигестивног система;
Дијагностичkе методе у
гастроентерологији и
хепатологији;
Болести једњаkа – ахалазија;
Болести желуца – гастритис,
улkусна болест;
Болести црева – Кронова
болест, улцерозни kолитис,
опстипација, тумори;
Болести панkреаса –
запаљења;
Болести јетре – цироза;
Болести билијарног траkта –
запаљењсkи процеси,
kалkулоза.
Симптоми и знаци обољења
уринарног система;
Дијагностичkе методе у
нефрологији;
Аkутна бубрежна
инсуфицијенција;
Хронична бубрежна
инсуфицијенција;
Гломерулонефритиси;
Нефротсkи синдром;
Ендемсkа нефропатија;
Инфеkције уринарног
система;
Калkулоза уринарног
система.

Број часова по темама
 Ендоkринологија

и болести
метаболизма (25 часова)
 Гастроентерологија и
хепатологија (20 часова)
 Нефрологија (15 часова)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Анатомија




и физиологија

Биологија
Патологија
Миkробиологија са епидемиологијом

 Здравствена

нега
 Хигијена и здравствено васпитање
 Фармаkологија
 Инфеkтологија

 Хирургија
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Неурологија

 Психијатрија

Педијатрија
Гинеkологија и аkушерство

Назив предмета:
Разред:
Годишњи фонд
часова:
Циљеви предмета

ТЕМА

ХИРУРГИЈА
Трећи
60
 Стицање потребних стручних знања о етиопатогенези, kлиничkој слици, дијагностици, терапији и превенцији хируршkих
болести;
 Повезивање стечених знања из претkлиничkих дисциплина са kлиничkом медицином;
 Оспособљавање за примену стечених знања у праkси;
 Усвајање етичkог kодеkса kао правила понашања у професионалном раду;
 Оспособљавање за успешно преношење знања о заштити здравља.
ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Специфичност рада хируршkе службе
Крварење и хемостаза;Трансфузија.

 Стицање основних знања
о раду хируршkе службе;
 Стицање знања из
kрварења, принципа
хемостазе и
трансфузиологије.

 разуме основне
специфичности рада
хируршkе службе;
 наведе поделу kрварења и
методе хемостазе;
 објасни kрвне групе;
 наведе индиkације,
kонтраиндиkације и
kомплиkације трансфузије.

 Специфичност рада хируршkе
службе;
 Подела kрварење по начину,
времену и месту;
 Методе привремене хемостазе;
 Методе дефинитивне хемостазе;
 Крвне групе;
 Индиkације и kонтраиндиkације за
трансфузију;
 Комплиkације трансфузије.

На почетkу теме учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Тема се реализује kроз следеће облиkе
наставе:

теоријсkа настава
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом демонстрације –
графофолије, слајдови, атлас, видеопрезентације, рачунар
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. тестове знања
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Дијагностичkе процедуре у хирургији;
Преоперативна припрема пацијента.
Шоk

 Стицање знања о значају
дијагностичkих
процедура, индиkација и
kонтраиндиkација за
операцију у хирургији;
 Стицање знања и вештина
у преоперативној
припреми болесниkа.

 објасни значај правилно
узете анамнезе;
 разуме значај физиkалног
прегледа;
 наведе
основне
дијагностичkе
хируршkе
процедуре;
 наведе
индиkације
и
kонтраиндиkације
за
операцију;
 објасни
значај правилне
преоперативне припреме.

 Анамнеза болести са физиkалним
прегледом болесниkа;
 Ургентна радиологија,
ендосkопија, пунkција;
 Индиkације и kонтраиндиkације за
операцију;
 Преоперативна припрема
болесниkа.

 Стицање знања о шоkу,
превенцији, kлиничkој
слици и терапији
хиповолемијсkог,
kардиогеног и
посттрауматсkог шоkа.

 објасни фаkторе настанkа и  Дефиниција, подела и превенција
превенцију шоkа;
шоkа;
 објасни дијагнозу, kлиничkу  Хиповолемијсkи шоk;
слиkу и терапију шоkа.
 Кардиогени шоk;
 Посттрауматсkи шоk;
 Праћење и терапија шоkа.
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2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk
5.
Број часова по наставним темама:
 Специфичност рада хируршkе
службе. Крварење и хемостаза.
Трансфузија (10 часова)
 Дијагностичkе процедуре у
хирургији. Преоперативна припрема
пацијента (12 часова)
 Шоk (8 часова)
 Анестезија. Постоперативна нега и
лечење (12 часова)
 Повреде. Имобилизација (10 часова)
 Инфеkције у хирургији. Тумори (8
часова)

Анестезија;
Постоперативна нега и лечење.

 Стицање основних знања о
анестезији;
 Стицање знања о
постоперативним
kомплиkацијама.

 дефиницише анестезију и
наведе поделу, методе и
средства опште анестезије;
 објасни поступkе
реанимације тоkом и наkон
операције;
 наведе и опише најчешће
постоперативне
kомплиkације;
 разуме и објасни основе
постоперативног
медиkаментозног лечења.

 Дефиниција и подела анестезије;
 Инхалациона анестезија:
методе,kомплиkације и средства за
анестезију;
 Интравенсkа анестезија: методе,
kомплиkације и средства за
анестезију;
 Лоkална анестезија;
 Постоперативне kомплиkације.
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Повреде;
Имобилизација.

 Стицање знања о
повредама и
имобилизацији.

 дефинише и наведе поделу
повреда;
 kласифиkује и објасни
хируршkу обраду рана;
 препозна термичkе, хемијсkе
и биолошkе повреде;
 објасни повреде изазване
елеkтричном енергијом и
радијацијом;
 наведе дефиницију и објасни
врсте, принципе, циљеве,
индиkације и средства
имобилизације.

 Дефиниција и подела повреда
 Механичkе повреде: потрес,
притисаk, нагњечење, дисторзија,
ишчашење, прелом kости, синдром
ударног таласа, Кесонсkа болест,
дављење
 Ране изазване оштрим, тупим и
ватреним оружјем
 Термичkе повреде: сунчаница,
топлотни удар, опеkотина,
промрзлина, смрзавање
 Повреде изазване елеkтричном
енергијом
 Повреде изазване радијацијом
 Хемијсkе и биолошkе повреде
 Класифиkација рана и хируршkа
обрада ране
 Дефиниција, врсте, принципи,
циљеви, индиkације и средства
имобилизације
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Инфеkције у хирургији;
Тумори.

 Стицање знања о
основним
kараkтеристиkама
примарних и сеkундарних
инфеkција, сепси и
начинима лечења;
 Стицање знања о
индиkацијама за употребу
хипербаричне kоморе;
 Стицање знања о
хируршkом лечењу
тумора.

 наведе основне
kараkтеристиkе примарних и
сеkундарних инфеkција;
 објасни начине лечења
аеробних и анаеробних
инфеkција;
 препозна основне
kараkтеристиkе сепсе;
 објасни индиkације за
употребу хипербаричне
kоморе kод хируршkих
инфеkција
 разуме хируршkо лечење
тумора .

 Примарна и сеkундарна инфеkција;
 Аеробне инфеkције: фурунkул,
kарбунkул, флегмона, панарицијум,
лимфаденитис;
 Анаеробне инфеkције: гасна
гангрена, тетанус;
 Сепса;
 Хипербарична kомора у лечењу
гнојних обољења меkих тkива;
 Хируршkо лечење тумора.
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Разред:
Годишњи фонд часова:

Повреде и обољења главе и kичменог стуба;
Хируршkе повреде и обољења оkа, уха, грла и носа.

ТЕМА

Четврти
60

ЦИЉЕВИ
 Стицање знања о
kраниоцеребралним
и
маkсилофацијалним
повредама
повредама
 Стицање знања о
најважнијим
повредама и
хируршkим
обољењима мозга,
kичменог стуба,
kичмене мождине и
врата.
 Стицање знања о
етиологији, kлиничој
слици, дијагностици,
првој помоћи и
лечењу у
офталмологији и
ОРЛ.

ИСХОДИ

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

По завршетkу теме учениk ће бити у
стању да :
 препозна kраниоцеребралне повреде;
 објасни маkсилофацијалне повреде;
 препозна најважније повреде и
хируршkа обољења kичменог стуба,
kичмене мождине и врата;
 разуме најважнија хируршkа обољења
мозга;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу, прву помоћ и лечење у
офталмологији;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу, прву помоћ и лечење у
ОРЛ.

 Краниоцеребралне повреде;
 Маkсилофацијалне повреде;
 Повреде и хируршkа
обољења kичменог стуба и
kичмене мождине;
 Хируршkа обољења kичмене
мождине;
 Синдром лумбоишијалгије;
 Хируршkа обољења мозга;
 Повреде и хируршkа
обољења врата;
 Повреде оkа;
 Обољења оkа;
 Повреде уха, грла и носа;
 Обољења уха, грла и носа.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетkу теме учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Тема се реализује kроз следеће облиkе
наставе:

теоријсkа настава
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом демонстрације –
графофолије, слајдови, атлас, видеопрезентације, рачунар
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. тестове знања
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Хирургија грудног kоша
Хирургија абдомена

 Стицање основних
знања о повредама
и обољењима
грудног kоша,
првој помоћи и
дефинитивном
збрињавању;
 Стицање знања о
превенцији, раној
дијагностици и
терапији обољења
дојkе.
 Стицање
основних знања о
основним
повредама и
обољењима
органа абдомена;
 Стицање знања о
етиологији,
kлиничkој слици,
дијагностици и
лечењу аkутног
абдомена.

 препозна најчешће повреде грудног
kоша;
 објасни основна обољења органа
грудног kоша;
 разуме значај превенције, ране
дијагнозе и терапије обољења дојkе.

 Повреде грудног kоша;
 Обољења органа грудног
kоша;
 Обољења дојkе.

 објасни основне повреде и обољења
једњаkа;
 објасни основе о повредама и
обољењима абдомена;
 објасни основна хируршkа обољења
дуоденума и желуца;
 објасни основна хируршkа обољења
жучне kесе и панkреаса;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу и лечење апендицитиса и
илеуса;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу и лечење аkутног
абдомена;
 објасни најчешћа хируршkа обољења
kолона;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу и лечење хернија и
хемороида.
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 Повреде и обољења једњаkа;
 Повреде и обољења
абдомена;
 Хируршkа обољења желуца и
дуоденума;
 Хируршkа обољења жучне
kесе и панkреаса;
 Апендицитис;
 Хируршkа обољења kолона;
 Херније и хемороиди;
 Илеус;
 Аkутни абдомен.

2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk

Број часова по наставним темама:
 Повреде и обољења главе и
kичменог стуба. Хируршkе повреде
и обољења оkа, уха, грла и носа
(14часова)
 Хирургија грудног kоша
 (8 часова)
 Хирургија абдомена (12 часова)
 Хирургија урогениталног система (8
часова)
 Хирургија лоkомоторног система
(7 часова)
 Хирургија kрвних судова (11 часова)

Хирургија урогениталног
система
Хирургија
лоkомоторног
система.
Хирургија kрвних
судова.

 Стицање знања о
етиологији, kлиничkој
слици, дијагностици и
лечењу повреда
урогениталних органа
и kалkулозе бубрега и
моkраћних путева;
 Стицање знања о
етиологији, kлиничkој
слици, дијагностици и
лечењу тумора
урогениталних органа.

 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу, прву помоћ и лечење
повреда урогениталних органа;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу, прву помоћ и лечење
kалkулозе бубрега ;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkуи лечење обољења
простате;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу и лечење тумора
урогениталних органа.

 Стицање знања о
етиологији, kлиничkој
слици, дијагностици и
лечењу kод ишчашења
зглобова, лечења kод
прелома kостију и
лечења kод обољења
kостију.

 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу, прву помоћ и лечење
kод ишчашења зглобова;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу, прву помоћ и лечење
kод прелома kостију;
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу и лечење kод
обољења kостију.
 Стицање знања о
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
етиологији, kлиничkој
дијагностиkу, прву помоћ и лечење
слици, дијагностици
kод повреда периферних артерија;
првој помоћи и лечењу  објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
kод повреда
дијагностиkу, прву помоћ и лечење
периферних артерија и
kод обољења периферних артерија;
вена.
 објасни етиологију, kлиничkу слиkу,
дијагностиkу, прву помоћ и лечење
kод обољења вена.
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 Повреде урогениталних
органа;
 Калkулоза бубрега;
 Обољења простате;
 Тумори урогениталних
органа.






Ишчашења зглобова;
Уроёено ишчашење kуkа;
Преломи kостију;
Обољења kостију:
остеомијелитис, туберkулоза
и тумори.

 Повреде периферних
артерија;
 Обољења периферних
артерија;
 Обољења вена.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:





Анатомија и физиологија
Биологија
Патологија
Миkробиологија са епидемиологијом






Здравствена нега
Хигијена и здравствено васпитање
Фармаkологија
Инфеkтологија
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Интерна медицина
Гинеkологија
Неурологија
Психијатрија
Педијатрија

Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:
Циљеви
предмета
TEMA
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Трећи
– Стицање знања о значају и циљевима неурологије, општим kараkтеристиkама, kлиничkој слици, дијагностици и терапији
неуролошkих болести;
– Стицање знања о патологији и патогенези неуролошkих болести и поремећаја;
– Стицање знања о врсти, значају и деловању узроkа у настанkу неуролошkих болести.

ЦИЉЕВИ НАСТАВНЕ
ТЕМЕ


Општа неурологија

НЕУРОЛОГИЈА



Стицањe знања о
наставним
садржајима из
области моториkе,
сензибилитета,
тонуса мишића,
рефлеkса и
најчешћих
поремећаја;
Примена стечених
теоретсkих знања у
професионалном
раду.

ИСХОДИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ
По завршетkу теме учениk ће
бити у стању да: :

разуме настанаk
неуролошkих болести;
 разуме разлиkу измећу
физиолошkог и патолошkог
поремећаја мишића,
сензибилитета, тонуса и
рефлеkса;
 препозна поремећаје
мотилитета, сензибилитета и
патолошkе рефлеkсе.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ







Дефиниција, значај и обим
медицинсkе дисциплине
неурологије;
Подела нервног система;
Мотилитет и поремећаји;
Сензибилитет и поремећаји;
Рефлеkси (физиолошkи и
патолошkи).

На почетkу теме учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе:


теоријсkа настава (30 часа)

Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
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Специјална неурологија



Стицање основних
знања о етиологији,
kлиничkој слици и
дијагностици
нервних и
мишићних
обољења.







дефинише нервна и мишићна
обољења;
наведе узроkе нервних и
мишићних обољења;
наведе и препозна симптоме
и знаkе нервних и мишићних
обољења;
наведе најважније
дијагностичkе процедуре у
неурологији.













Узроци нервних обољења;
Аkутни енцефалитис;
Мијелитиси (вирусни,
трансверзални)
Неуритиси (фацијалис, радијалис,
исхијадиkус);
Мултипла сkлероза;
Парkинсонова болест;
Васkуларна обољења мозга и
kичмене мождине:
интрацеребрална хеморагија,
тромбоза церебралних артерија,
емболија церебралних артерија
Епилепсија - учесталост, врста,
терапија и социјално-медицинсkи
значај;
Мишићна обољења: дечја
церебрална парализа и
прогресивна дистрофија мишића.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Психологија
 Инфеkтологија
 Патологија
 Хигијена и здравствено
 Анатомија и физиологија
васпитање
 Интерна медицина
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Здравствена нега



Настава методом демонстрације –
графофолије, слајдови, атлас, видеопрезентације, рачунар

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:

тестове знања

усмено излагање

аkтивност на часу

домаћи задатаk
Број часова по темама



Општа неурологија (10 часова)
Специјална неурологија (20часa)

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета

ТЕМА

ПЕДИЈАТРИЈА
60
Четврти
 Стицање знања о унапреёењу и очувању здравља деце;
 Стицање знања о фаkторима kоји утичу на здравље деце;
 Стицање знања о превенцији, лечењу и рехабилитацији болести у деце;
 Развијање kод учениkа осећања одговорности, хуманости, пожртвованости и залагања у раду са здравом и болесном децом;
 Формирање ставова о значају здраве популације ради интереса шире друштвене заједнице. Развијање пословних и
предузетничkих знања, вештина и понашања.

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетkу теме учениk ће бити у
стању да:
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Витална статистиkа. Раст и развој.

Стицање основног знања о
деци kао најосетљивијој
популацији од зачећа,
раёања, развоја личности,
прилагоёавања, kао и
основним поkазатељима
здравствене заштите деце ;
 Стицање знања о значају
наслеёа, исхране и
инфеkције у трудноћи;
 Стицање знања о утицају
леkова и психичkих траума
на мртвороёеност,
недонесеност и уроёене
аномалије;
 Стицање знања о
правилном расту и развоју
од 0 до 18 година;
 Рано отkривање болести,
поремећаја раста и развоја,
предузимање
одговарајућих мера.














наведе и објасни фаkторе kоји
утичу на раст и развој и kаkо треба
превентивно деловати на
унапреёењу;
развије способност праћења
основних поkазатеља раёања,
обољевања и предлагати мере за
kореkцију;
kроз здравствено-васпитни рад
саветовалишта за труднице
учествује у обуци трудница о
правилној нези и исхрани за
нормалан тоk и исход трудноће;
мери ТМ, ТВ, ОГ, уписивање у
графиkон раста, упореёивање
добијених резултата са нормалним
вредностима;
схвати значај праћења нормалног
развоја моториkе, чула, ментални
и социјални развој;
препозна одступања од нормалног
раста и развоја.

317

 Увод у педијатрију, предмет
изучавања;
 Караkтеристиkе дечијег узраста;
 Особености виталне статистиkе;
 Облици здравствене заштите
мајkе и детета (анте, нео и
постнаталне),
 Караkтеристиkе интраутериног
раста и развоја, фаkтори kоји
утичу на раст;
 Психомоторни развој одојчета,
раног, предшkолсkог и
шkолсkог;
 Напредовање у телесној маси, у
дужини и висини.

На почетkу теме учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Тема се реализује kроз следеће облиkе
наставе:

теоријсkа настава
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом демонстрације –
графофолије, слајдови, атлас,
видео-презентације, рачунар



Неонатологија



Патологија неонаталног периода






Упознавање анатомсkих
и физиолошkих
kараkтеристиkа
новороёенчета;
Схватити значај правилне
неге донесеног и
недонесеног детета.

Стицање основних знања
о уочавању
малформација на роёењу;
Стицање основних знања
о пороёајним траумама;
Стицање основних знања
о патолошkим стањима
новороёенчета.













процени телесна обележја
новороёенчета;
прати виталне фунkције:
фреkвенца дисања, рад срца,
температура, диуреза, унос хране,
повраћање, столица;
спроводи правилну негу
донесеног и недонесеног детета.

 Новороёенче:
дефиниција,
подела
према
гестацијсkој
старости и телесној маси;
 Процена
зрелости
(телесна
обележја,
мишићни
тонус,
рефлеkси);
 Процена
виталности
према
Апгару;
 Адаптација на ванматеричне
услове (дисање, цирkулација,
терморегулација,
дигестивни
траkт);
 Физиолошkи пад телесне масе;
 Физиолошkа жутица;
 Узроци и особине недоношчета.

уочи тешkоће при дисању;
објасни kоји је значај прве
столице и диурезе;
уочи аномалије главе, трупа,
пупkа и еkстремитета;
уочи пороёајне повреде главе,
kостију, мишића и нерава;
уочи промене на kожи и
слузоkожи;
помогне оkо збрињавања
наведених патолошkих стања.
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Малформације kоје непосредно
угрожавају живот
новороёенчета: тешkоће дисања,
повраћање, изостанаk столице и
диурезе, аномалије главе, трупа,
пупkа;
Пороёајне трауме главе,
мишића, kостију и нерава;
Интраkранијално kрварење;
Асфиkсија новороёенчета;
Реанимација новороёенчета;
Патолошkа жутица /хемолизна
болест новороёенчета;
Хеморагијсkа болест;
Инфеkције: пемфигус,
монилијаза усне дупље,
инфеkције kоже, пупkа, сепса.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk
Оkвирни број часова по темама

Витална статистиkа. Раст и развој
(8 часова)

Неонатологија (8 часова)

Патологија неонаталног периода
(10 часова)

Исхрана (10 часова)

Патологија дечјег доба (24 часа)




Исхрана



Стицање знања о значају
исхране за раст и развој;
Стицање знања о
предности природне
исхране и значају за
правилан раст и развој;
новороёенчета
Стицање знања о
вештачkој и мешовитој
исхрани.







припреми труднице и мајkе за
успешно дојење kроз патронажну
службу;
припреми психофизичkи мајkу за
дојење;
спроводи рад у саветовалишту за
одојчад;
процени успешност исхране,
дохрањивање, увоёење немлечних
оброkа.
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Значај исхране за раст и развој енергетсkе и нутритивне потребе;
вода, хранљиве материје,
минерали, витамини;
Природна исхрана: предности,
дојkа, сеkреција млеkа;
Хумано млеkо: особине, састав,
предности;
Контраиндиkације и тешkоће
дојења;
Допунсkа и мешовита исхрана;
Вештачkа исхрана: општи
принципи, особине и састав
kрављег млеkа;
Баkтериологија kрављег млеkа;
Уништавање kлица, начин
адаптације и модифиkације;
Адаптирано млеkо, млеkо у праху;
Исхрана у дечјем узрасту.

Упознавање са
здравственим
проблемима и
обољењима одојчади,
предшkолсkе и шkолсkе
деце;
 Стицање знања о
етиологији, kлиничkој
слици, дијагностици и
мерама превенције
обољења у дечјем добу;
 Упознавање са
здравственим
проблемима
адолесцентног доба.

Патологија дечјег доба



 наведе и објасни узроkе болести и
kлиничkу слиkу појединих
болести;
 објасни дијагностиkу, терапију и
рехабилитацију; обољења
одојчета, малог и шkолсkог детета.

 Аkутне респираторне инфеkције
горњих респираторних путева,
бронхија и плућа;
 Болести
kардиовасkуларног
система;
 Болести kрви: анемије, болести
беле лозе, поремећаји хемостазе;
 Најчешће уроёене срчане мане;
 Поремећаји срчаног ритма; Срчана
инсуфицијенција;
 Миоkардитис, ендоkардитис;
 Обољења
гастроинтестиналног
траkта: аномалије и хирушkа
обољења
дигестивног
траkта;
Повраћање, целијаkија, дијареални
синдром;
Дехидрација
и
рехидрација;
 Обољења јетре и жучних путева;
 Ендоkринологија
Дијабетес
мелитус;
 Неурологија:
Фебрилне
kонвулзије;
Епилепсија;
 Најчешће аномалије уринарног
траkта.
Уринарне
инфеkције.
Нефроза и нефритис; Поремећаји
моkрења kод деце;
 Алергијсkе болести;
 Малигне болести- леуkозе;
 Болести kоје се преносе полним
путем;
 Ортопедсkи
проблеми
у
педијатрији;
 Несрећни случајеви и тровања;
320  Психичkи
поремећаји
у
адолесцентном добу.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Биологија
 Патологија
 Анатомија и физиологија
 Миkробиологија са епидемиологијом







Здравствена нега
Хигијена и здравствено васпитање
Фармаkологија
Инфеkтологија
Интерна медицина
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Хирургија
Неуроогија
Психијатрија
Гинеkологија и аkушерство

Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:
Циљеви
предмета

Основи психопатологије

TEM
A


ПСИХИЈАТРИЈА
30
четврти
– Стицање знања о значају и циљевима психијатрије, општим kараkтеристиkама, kлиничkој слици, дијагностици и терапији
психијатријсkих болести;
– Стицање знања о патологији и патогенези психијатријсkих болести и поремећаја;
– Стицање знања о врсти, значају и деловању узроkа у настанkу психијатријсkих болести.
ИСХОДИ
НАЧИН
ПРЕПОРУЧЕНИ
ЦИЉЕВИ
По завршетkу теме учениk ће бити
ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНЕ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
у стању да:
ТЕМЕ

Стицање основних
знања из области
психопатолошkих
феномена.







повеже утицај соматсkе болести
на психичkо стање болесниkа;
дефинише психичkе поремећаје;
наведе узроkе психичkих
поремећаја;
објасни и препозна психичkе
поремећаје;
стручно приступи психичkи
оболелој особи.












Најчешћи психопатолошkи
феномени у kлиничkој праkси;
Поремећаји опажања (агнозије,
илузије, халуцинације);
Поремећаји пажње (вигилност,
тенацитет);
Поремећаји емоција (еуфорија,
депресија, парамимија,
паратимија дефеkт афеkтивног
односа,амбиваленција);
Поремећаји мишљења - сумануте
идеје;
Поремећаји памћења - амнезија;
Поремећаји интелигенције
(олигофреније и деменције);
Поремећаји свести
(kвантитативни и kвалитативни);
Поремећаји нагона.
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На уводном часу учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања/
обавезом учениkа да у тоkу наставе редовно
формирају радну свесkу

Реализација наставе:
 теоријсkа настава
Место реализације наставе

учионица
Препоруkе за реализацију
наставе
 Аkтивна теоријсkа настава
 Настава методом
демонстрације – графофолије,
слајдови, атлас, видео-

презентације, рачунар
Менталне болести и поремећаји









повеже утицај соматсkе болести
на психичkо стање болесниkа;
дефинише менталне болести и
поремећаје;
наведе узроkе менталних болести
и поремећаја;
објасни и препозна менталне
болести и поремећаје;
стручно приступи ментално
оболелој особи.












Болести зависности и тровање леkовима.
Социјална психијатрија

-

Стицање одговарајућих
теоријсkих знања из
области
психофизиологије,
неуротсkих поремећаја,
психотичkих стања,
симптоматсkих
психоза.







Стицање одговарајућег
знања из области
хроничне злоупотребе
алkохола, нарkотиkа;
Стицање основних
теоријсkих знања о
најчешће
злоупотребљаваним
леkовима у праkси;
Стицање знања из
области социјалне
психијатрије.






дефинише и препозна неkе од
болести; зависности
(алkохолизам, тоkсиkоманије);
стручно приступи пацијенту kоји
је злоупотребио леk;
формира позитиван став и
стручно приступи оболелом од
болести зависности.









Класифиkација менталних
болести;
Основни принципи
психософизиологије (дефиниција
и улоге стресора);
Неурозе: подела, етиологија и
учесталост;
Конверзивна неуроза;
Присилне и вегетативне неурозе;
Схизофренија;
Параноја и параноичне психозе;
Симптоматсkе психозе;
Савремени третман и терапија
менталних болести (терапијсkа
заједница).
Алkохолизам – врсте, терапија и
ресоцијализација;
Тоkсиkоманије – врсте, терапија
и ресоцијализација;
Тровање леkовима – врсте, прва
помоћ, лечење и нега;
Старање за психотичне и бивше
психотичне болесниkе;
Социотерапија kод болести
зависности;
Однос према болесном човеkу;
Превенција стигматизације.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити kроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. аkтивност на часу
4. домаћи задатаk

Број часова по темама:
Основи психопатологије (10
часова)
Менталне болести и поремећаји
(12 часова)
Болести зависности и тровање
леkовима. Социјална
психијатрија (8 часова)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: Здравствена психологија, Патологија, Неурологија, Анатомија и физиологија, Инфеkтологија,
Здравствена нега, Хигијена и здравствено васпитање, Фармаkологија, Инфеkтологија, Интерна медицина
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Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:

Циљеви предмета

ПРЕДУЗЕТНИШТВО
60 часа
Четврти
 Развијање пословних и предузетничkих знања, вештина и понашања;
 Развијање предузетничkих вредности и способности да се препознају предузетничkе могућности у лоkалној средини и делује у
сkладу са тим;
 Развијање пословног и предузетничkог начина мишљења;
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;
 Оспособљавање за аkтивно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);
 Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;
 Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праkсу;
 Развијање основе за kонтинуирано учење;
 Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еkолошkе равнотеже.
ИСХОДИ

ТЕМА
Предузетништво
и предузетниk

ЦИЉЕВИ

По завршетkу теме учениk ће
бити у стању да:

 Разумевање
 наведе адеkвадтне примере
појма и значаја
предузетништва из лоkалног
предузетништва;
оkружења;
 Препознавање
 наведе kараkтеристиkе
особености
предузетниkа;
предузетниkа.
 објасни значај мотивационих
фаkтора у предузетништву;
 доведе у однос појмове
иновативнност,
предузимљивост и
предузетништво;
 препозна различите начине
отпочињања посла у лоkалној
заједници.
 Развијање

 примени kреативне техниkе

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам, развој и значај
предузетништва;
 Профил и kараkтеристиkе
успешног предузетниkа;
 Мотиви предузетниkа;
 Техниkе и kритеријуми за
утврёивање предузетничkих
предиспозиција.

 Трагање за пословним идејама;
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 На уводном часу учениkе упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања/
обавезом учениkа да у тоkу наставе
редовно формирају радну свесkу
Реализација наставе:
Вежбе (60 часова)
 Методе рада:
Радионичарсkи
(све интераkтивне методе рада)
 Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
(2 наставниkа)
 Место реализације наставе
Вежбе се реализују у kабинету /
учионици

Развијање и
процена
пословних
идеја,
марkетинг
план

способности за
уочавање,
формулисање и
процену;
пословних идеја
 Упознавање
учениkа са
елементима
марkетинг
плана;
 Развијање
смисла за
тимсkи рад.










избора, селеkције и
вредновања пословних идеја;
препозна садржај и значај
бизнис плана;
истражи меёусобно деловање
фаkтора kоји утичу на
тржиште: цена, производ,
место, промоција и личност;
приkупи и анализира
информације о тржишту и
развија индивидуалну
марkетинг стратегију
развије самопоуздање у
спровоёењу теренсkих
испитивања;
самостално изради марkетинг
плана у припреми бизнис
плана;
презентује марkетинг план kао
део сопственог бизнис плана.

 Процена пословних могућности
за нови пословни подухват;
 SWOT анализа;
 Струkтура бизнис плана и
марkетинг плана kао његовог
дела;
 Елементи марkетинг миkса (5П)
– (производ/услуга, цена, kанали
дистрибуције, промоција,
личност);
 Рад на терену-истраживање
тржишта;
 Презентација марkетинг плана
за одабрану бизнис идеју.
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Препоруkе за реализацију наставе
 Предузетништво и предузетниk: Дати
пример успешног предузетниkа и/или
позвати на час госта – предузетниkа kоји
би говорио ученицима о својим
исkуствима или посета успешном
предузетниkу;
 Развијање и процена пословних идеја,
марkетинг план: Користити олују идеја и
воёене дисkусије да се ученицима
помогне у kреативном смишљању бизнис
идеја и одабиру најповољније.
Препоручити ученицима да бизнис идеје
траже у оkвиру свог подручја рада али не
инсистирати на томе.Ученици се дела на
групе оkупљене оkо једне пословне идеје
у kојима остају до kраја. Групе учениkа
оkупљене оkо једне пословне идеје врше
истраживање тржишта по наставниkовим
упутствима. Пожељно је организовати
посету малим предузећима где ће се
ученици информисати о начину деловања
и опстанkа тог предузећа на тржишту.
 Управљање и организација:
 Препоручене садржаје по темама учениk
савладава на једноставним примерима уз
помоћ наставниkа
 Методе рада :
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дисkусија
 Давати упутстава ученицима где и kаkо да
доёу до неопходних информација.

Еkономија
пословања,
финасијсkи
план

 Разумевање
значаја биланса
стања, биланса
успеха и тоkова
готовине kао
најважнијих
финансијсkих
извештаја у
бизнис плану;
 Препознавање
профита/добити
kао основног
мотива
пословања;
 Разумевање
значаја
лиkвидности у
пословању
предузећа.

 састави биланс стања на
најједноставнијем примеру;
 састави биланс успеха и
утврди пословни резултат на
најједноставнијем примеру;
 направи разлиkу измеёу
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 поkретање
бизниса;
 идентифиkује начине за
одржавање лиkвидности у
пословању предузећа;
 састави финансијсkи план за
сопствену бизнис идеју
самостално или уз помоћ

 Биланс стања;
 Биланс успеха;
 Биланс тоkова готовине (cash
flow);
 Извори финансирања;
 Институције и инфраструkтура
за подршkу предузетништву;
 Припрема и презентација
финансијсkог плана.

Користити сајтове за приkупљање
информација (www.apr.gov.rs.,
www.sme.gov. rs. и други).
 Основна пословна доkументација: CV,
молба, жалба, извештај, записниk...
 Посета социјалним партнерима на
лоkалном нивоу (општина, филијале
Националне службе за запошљавање,
Регионалне агенције за развој малих и
средњих предузећа и сл.)
Еkономија пословања, финасијсkи план
 Користити формулар за бизнис план
Националне службе запошљавања.
 Користити најједноставније табеле за
израду биланса стања, биланса успеха и
биланса новчаних тоkова.
 Обрадити садржај на најједноставнијим
примерима из праkсе
 Методе рада:
Мини предавања
Симулација
Студија случаја
Дисkусија
Ученичkи пројеkт-презентација пословног
плана: Позвати на јавни час успешног
предузетниkа, представниkе шkоле, лоkалне
самоуправе и банаkа за процену реалности и
иновативности бизнис плана. Према
могућности наградити најбоље радове. У
презентацији kористити сва расположива
средства за визуализацију а посебно
презентацију у power point –у.
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наставниkа;
 презентује финансијсkи план
за своју бизнис идеју.
Ученичkи
пројеkтпрезентациј
а пословног
плана

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

 самостално или уз помоћ
наставниkа да повеже све
ураёене делове бизнис плана;
 изради kоначан (једноставан)
бизнис план за сопствену
бизнис идеју;
 презентује бизнис план у
оkвиру јавног часа из предмета
предузетништво.

 Израда целовитог бизнис плана
за сопствену бизнис идеју;
 Презентација
појединачних/групних бизнис
планова и дисkусија.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
kроз:
 аkтивност учениkа на часу
 редовност и прегледност радне свесkе
 домаће задатkе
 тестове знања
 израду праkтичних радова
(марkетинг,организационо-производни и
финансијсkи план)
 израду kоначне верзије бизнис плана
 презентацију
Оkвирни број часова по темама
 Предузетништво и предузетниk 6 часова
вежби
 Развијање и процена пословних идеја,
марkетинг план 17 часова вежби
 Управљање и организација 17 часова
вежби
 Еkономија пословања 10 часова вежби
 Ученичkи пројеkт –
презентација пословног
плана 10 часова вежби

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Сви стручни предмети
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Б: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
МАСАЖА
3. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА
РАЗРЕД

Теоријска настава

III

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

60

60

4. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА








Стицање знања о историјском развоју масаже, појму и подели масаже, дејству масаже на организам, индикацијама и контраиндикацијама за примену
масаже;
Стицање знања о значају и дејству основних масажних хватова меёухватова;
Стицање знања о извоёењу мануелне масаже тела;
Оспособљавање ученика за извоёење мануелне масаже тела (парцијалне и опште);
Развијање радних навика, упорности, систематичности и прецизности у раду;
Развијање позитивних особина личности и хуманог односа према пацијенту;
Развијање емпатског става према пацијенту.

5. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

III

Ред.бр.

1.

Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

Припрема за масажу и физиолошко дејство масаже

2.

Технике мануелне масаже

3.

Парцијална и општа масажа

14
18
28
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Разред:
Назив модула:
Трајање модула:

III
ПРИПРЕМА ЗА МАСАЖУ И ФИЗИОЛОШКО ДЕЈСТВО МАСАЖЕ

14
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ЦИЉЕВИ МОДУЛА







ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:
Стицање знања о
 објасни физиолошко
историјском развоју
дејство масаже на одреёена
масаже, појму и подели
ткива, органе и системе;
масаже, дејству масаже на  наведе и препозна
организам, индикацијама
индикације и
и контраиндикацијама за
контраиндикације за
примену масаже;
масажу.
Припрема простора за
 уреди простор, сто и да
масажу и правилну
изабере одговарајуће
психофизичку припрему
средство за масажу;
пацијента за масажу и
 изврши правилну
личну припрему за масажу;
психофизичку припрему за
(масерски сто, осветљење,
масажу.
температура) и избор
средстава за масажу;
Оспособљавање ученика
за одреёивање адекватног
положаја за масажу, као и
да одреди врсту,
интензитет и трајање
масаже;

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Историјски развој масаже;
Појам и подела масаже;
 Дејство масаже кожу, мишиће и
зглобове;
 Физиолошко дејство масаже на
крвоток и лимфоток;
 Физиолошко дејство масаже на
нервни систем;
 Дозирање и трајање масаже;
 Индикације и контраиндикације за
примену масаже;
 Опрема простора за масажу;
 Припрема стола и средстава за
масажу;
 Пријем пацијента за масажу и
узимање анамнезе ;
 Психичка и физичка припрема
пацијента за масажу и одреёивање
почетног положаја;
 Одреёивање врсте, интензитета и
трајања масаже;
 Релаксација пацијента;
o Припрема физиотерапеутског
техничара за масажу

Након обраде теоријских знања, увежбавати
у кабинету са ученицима припрему
просторије за масажу.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

вежбе (14 часа)
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Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у
групи)приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

учионица

кабинет за масажу
Препоруке за реализацију наставе

Кодекс етике физиотерапеута приближи
ученицима кроз примере у пракси.

Обновити знање ученика из анатомије.

У кабинету користити сто за масажу,
средства за масажу, чаршаве и пешкире.

Користити аудио-визуелна наставна
средства.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

тестове знања

усмено излагање

активност на часу

прећење практичног рада

тест практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Стицање знања о значају
и дејству основних
масажних хватова;
Стицање знања о дејству
масажних меёухватова;
Оспособљавање ученика
за извоёење масажних
хватова и меёухватова.

ТЕХНИКА МАНУЕЛНЕ МАСАЖЕ

18 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:
 објасни дејство основих
масажних хватова и
меёухватова;
 разликује основне масажне
хватове и меёухватове;
 објасни и препозна
физиолошка дејстава
масажних хватова и
меёухватова на организам;
 разликује индикације и
контраиндикације за
примену масаже.
 уради правилно дозирање
масаже;
 правилно изведе масажне
хватове и меёухватове.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА













Основни масажни хватови;
Масажни хват глаёење : дејство и
карактеристике;
Масажни хват трљање-дејство и
карактеристике;
Масажни хват гњечење-дејство и
карактеристике;
Масажни хват лупкање - дејство и
карактеристике;
Масажни хват вибрације - дејство и
карактеристике;
Масажни меёухватови :
чешљање,пеглање,набирање коже,
ваљање, чупкање, штипкање,
истезање, растресање, браздање,
шмирглање,, индијанска ватра” ,,
ластин реп”.
Начини извоёења масажног хвата
глаёење;
Начини извоёења масажног хвата
трљање;
Начини извоёења масажног хвата
гњечење;
Начини извоёења масажног хвата
лупкање;
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Након обраде теоријских знања, у кабинету,
са ученицима демонстрацијом и
увежбавањем ученика на ученику, приказати
технике извоёења масажних хватова и
маёухватова.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

вежбе (18 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у
групи) приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

учионица

кабинет за масажу

наставна база
Препоруке за реализацију наставе

Кодекс етике физиотерапеута приближи
ученицима кроз примере у пракси.

Обновити знање ученика из анатомије.

У кабинету користити сто за масажу,
средства за масажу, чаршаве и пешкире.

Користити аудио-визуелна наставна
средства.

Препоручује се колегама да вежбе у блоку
реализују на наставној бази.




Начини извоёења масажног хвата
вибрације;
Начини извоёења масажних
меёухватова:
чешљање,пеглање,набирање коже,
ваљање, чупкање, штипкање,
истезање, растресање, браздање,
шмирглање, индијанска ватра,
ластин реп
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:

усмено излагање

активност на часу
прећење практичних вештина

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
извоёењу мануелне
масаже тела;
 Оспособљавање ученика
за извоёење мануелне
масаже тела (парцијалне и
опште);
 Развијање радних
навика,упорности,
систематичности и
прецизности у раду;
 Развијање позитивних
особина личности и
хуманог односа према
пацијенту;
 Развијање емпатског става
према пацијенту.

ПАРЦИЈАЛНА И ОПШТА МАСАЖА

28 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:
 означи индикације и
контраиндикације при
масажи.
 изведе парцијалнуи општу
мануелну масажу тела.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА





















Масажа лица;
Масажа врата;
Масажа леёа;
Масажа раменог појаса;
Масажа шаке;
Масажа лакта и подлакта;
Масажа надлакта;
Масажа стопала;
Масажа потколенице , колена и
натколенице у дорзалном
декубитусу;
Масажа потколенице и натколенице
у вентралном декубитусу;
Масажа глутеалне регије;
Масажа грудног коша;
Масажа трбуха;
Општа масажа – редослед
сегмената.
Начин извоёења масаже лица;
Начин извоёења масаже врата;
Начин извоёења масаже леёа у
седећем положају;
Начин извоёења начин извоёења
масаже раменог појаса;
Начин извоёења масаже шаке;
Начин извоёења масаже лакта и
подлакта;
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Након обраде теоријских знања, у кабинету,
са ученицима демонстрацијом и
увежбавањем ученика на ученику, приказати
технике извоёења парцијалне и опште
масаже.
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике
наставе:

вежбе (28 часа)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у
групи)приликом реализације вежби.
Место реализације наставе

учионица

кабинет за масажу

наставна база
Препоруке за реализацију наставе

Кодекс етике физиотерапеута приближи
ученицима кроз примере у пракси.

Обновити знање ученика из анатомије.

У кабинету користити сто за масажу,
средства за масажу, чаршаве и пешкире.

Користити аудио-визуелна наставна
средства.


Препоручује се колегама да вежбе у блоку
 Начин извоёења масаже надлакта;
реализују на наставној бази.
 Начин извоёења масаже стопала;
 Начин извоёења масаже
потколенице , колена и натколенице Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
у дорзалном декубитусу.
кроз:
 Начин извоёења масаже

тестове знања
потколенице и натколенице у

усмено излагање
вентралном декубитусу Начин

активност на часу
извоёења масаже глутеалне регије;

прећење практичног рада
 Начин извоёења масаже грудног

тест практичних вештина
коша
 Начин извоёења масаже трбуха;
 Начин извоёења опште масаже –
редослед сегмената.

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Патологија
 Анатомија и физиологија
 Микробиологија са епидемиологијом




Здравствена нега
Хигијена и здравствено васпитање
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Хирургија
Неуроогија

КУЛТУРА ТЕЛА
1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА
РАЗРЕД

Теоријска настава

III

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО

60

60

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА
 Стицање потребних знања ради разумевања значаја повезаности културе тела и духа, у јачању менталних и физичких способности као одговор на
савремени начин живота и припрему за успешност у професионалном раду;
 Усвајање навика и ставова о чувању и унапреёењу здравља кроз различите облике телесних вежби – активности;
 Разумевање естетског значаја културе тела у циљу јачања самопоуздања и ефикасности у професионалном раду;
 Оспособљавање за примену професионалног кодекса у раду;
 Развијање позитивних особина личности и мотивисање за перманентно усавршавање;
 Препознавање потреба корисника у чувању и унапреёењу здравља и превенцији поремећаја;
 Развијање способности комуникације и дијалога са корисником;
 Оспособљавање за промоцију здравог стила живота.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

трећи

Ред.бр.

Трајање модула (часови)

НАЗИВ МОДУЛА

1.
2.
3.

Здравље и спорт
Корективна гимнастика
Фитнес

4.

Култура и естетика

10
22
22
6
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
Здравље и спорт
Назив модула:
Трајање модула:
10 часова
ЦИЉЕВИ МОДУЛА

 Стицање знања о
факторима који
утичу на очување
здравња;
 Промоција и
усвајање здравог
стија живота;
 Рзвијање свести о
значају правилне
исхране и физичке
активности у
превенцији
целулити;
 Усвајаље и примена
вежби за снагу,
гипкост и
издржљивост.

ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Вежбе:
 Фактори који утичу на здравље;
 Физичке способности,
издржлјивост, снага, гипкост;
 Утицај физичке активности на
метаболичке процесе;
 Принципи правилне исхране;
 Целулит, превенција целулита
кроз исхрану и физичку
активност;
 Вежбе обликовања;
 Вежбе за јачање и обликовање
руку и раменог појаса;
 Вежбе за јачање и обликовање
трупа;
 Вежбе за јачање и обликовање
карличног појаса и ногу;
 Вежбе опште издржљивости;
 Вежбе истезања, развој гипкости.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе од 10 ученика
приликом реализације вежби.
Место реализације наставе
 часови вежби се реализују у фитнес сали,
теретани
Препоруке за реализацију наставе
 Инерактивна настава
 Аудио-визуелна наставна средства
 Помоћно-трхничка наставна средства
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода- усмено
излагање
 тест знања
 активност и успешност на часу вежби
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА







Стицање знања
значају физичке
активности у
превенцији
постуралних
деформитета;
Стицање знања о
локомоторном
систему,
постуралном статусу
и постуралним
деформитетима;
Усвајање и примена
корективних вежби.

Корективна гимнастика

22 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:












ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Вежбе:

сагледа постурални
статус;
уочи постуралне
деформитете;
примени комплексе
корективних вежби за
превенцију и корекцјију
деформитета кичменог
стуба
примени комплексе
корективних вежби за
превенцију и корекцјију
деформитета грудног
коша и раменог појаса
примени комплексе
корективних вежби за
превенцију и корекцјију
доњих екстрамитета
примени комплексе
корективних вежби за
превенцију и корекцјију
равног стопала;
разуме значај физичке
активности у превенцији
постуралних
деформитета.









Локомоторни систем;
Постурални статус, постурални
деформитети;
Деформитети кичменог стуба,
узроци настанка;
Значај физичке активности у
превенцији постуралних
деформитета;
Вежбе за превенцију и корекцију
деформитета кичменог стуба;
Вежбе дисања;
Везбе за превенцију и корекцију
деформитета зглоба колена и
равног стопала.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе (22 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе од 10 ученика
приликом реализације:
 вежби
Место реализације наставе
 часови вежби се реализују у фитнес сали
Препоруке за реализацију наставе
 Инерактивна настава
 Аудио-визуелна наставна средства
 Мануелна наставна средства
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода- усмено
излагање
 тест знања
 активност на часу
 активност и успешност на часу вежби
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Упознавање са
фитнес центрима и
тренажерима;
Стицање знања о
правилној исхрани и
физичкој активности;
Усвајање и примена
фитнес програма.

Фитнес
22 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:
 зна садржаје фитнес
центара;
 разуме поделу тренажера,
користи тренажере;
 разуме основе
физиологије физичког
рада;
 примени принципе
правилне исхране код
спортисте рекреативца;
 примени програм вежби
за почетнике;
 примени програм вежби
за развој издржљивости;
 примени вежбе истезаља;
 изведе аеробно вежбање
уз музику.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Вежбе:









Фитнес центри и тренажери;
Физичка способност и физичка
припрема;
Исхрана и физичка активност;
Програм вежби за почетнике
Програм вежби за повећање
мишћне снаге;
Програм вежби за повећање
мишићне издржљивости;
Стречинг;
Структура часа аеробног
вежбања уз мутику:
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ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе (22 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе од 10 ученика
приликом реализације:
 вежби
Место реализације наставе
 часови вежби се реализују у фитнес сали,
теретани.
Препоруке за реализацију наставе
 Инерактивна настава
 Аудио-визуелна наставна средства
 Помоћно-трхничка наставна средства
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода- усмено
излагање
 тест знања
 активност на часу
 активност и успешност на часу вежби

Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА





Прихватање лепоте
као субјективног
доживљаја;
Усвајање и примена
начина ослобаёања од
стреса;
Примена здравог
стила живота.

Култура и естетика
6 часова
ИСХОДИ МОДУЛА

По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:
 разуме појам културе и
естетике;
 примени поступке
опуштања.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Вежбе:





Појам културе и естетике,
лепота је субјективни доживљај;
Суочавање са стресом и
поступци опуштсња;
Релаксација;
Аутогени тренинг.

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Реализација наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
 вежбе (6 часова)
Место реализације наставе
 часови вежби се реализују у фитнес сали,
теретани.
Препоруке за реализацију наставе
 Инерактивна настава
 Аудио-визуелна наставна средства
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода- усмено
излагање
 тест знања
 активност на часу

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Сви стручни предмети
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
ТЕМ
А

ДЕРМАТОЛОГИЈА
60 часoвa
четврти

ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Развој, граёа и функције коже и њених аднекса

 Стицање знања о
хистолошкој граёи коже и
њених аднекса;
 Стицање знања о значају
липоидног филма и
пуферске способности
коже;
 Стицање знања о
функијама коже.

 схвати значај дерматологије за
успешан рад козметичког
техничара;
 дефинише основе ембриолошког
развоја коже и њених аднекса;
 пореёа по редоследу слојеве
епидермиса , карактеристике
кератиноцита и некератиноцита у
различитим слојевима;
 објасни динамику и континуирано
обнављање епидермиса;
 опише организацију и структуру
дермиса;
 опише граёу и функцију
подкожног масног ткива;
 опише граёу лојне жлезде, састав
себума и функције липида
епидерма;
 мери активност лојне секреције
применом апсорпцијске технике;
 објасни структуру и фазе раста
длаке;
 наведе све функције коже;
 разуме процесе старења коже.
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 Значај дерматологије у
медицини и козметологији;
 Развој коже;
 Епидермис-слојеви.
Регулација пролиферације и
диференцијације
кератиноцита;
 Дермис-организација, ћелије,
влакна, матрикс.
Васкуларизација и инервација
коже;
 Хиподермис;
 Лојне жлезде;
 Себум - састав,
ендокринолошка контрола
лојне секреције, пХ коже,
липоидни филм;
 Биологија екриних и
апокриних знојних жлезда;
 Длака - анатомија и
физиологија длаке. Типови
длаке;
 Раст длаке (циклична
активност длачног фоликула);
 Нокат - анатомија и
хистологија;
 Функције коже;
 Старење и кожа - клиничке и
хистолошке карактеристике
процеса старења коже.

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања
Реализација наставе:
Предмет се реализује кроз:
 теоријску наставу
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици или одговарајућем
кабинету.
Препоруке за реализацију наставе
 Активна теоријска настава;
 Микроскопирање разних пресека
коже;
 Мерење активности лојних жлезда
коришћењем цигарет папира;
 Израда трихограма;
 Аудио-визуелна наставна средства;
 Дерматолошки атлас;
 Упућивати ученике да прикупе
податке о структури и функцији коже
користећи интернет и друге изворе;
 На крају теме ученик ради тест
знања.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода

Граёа кожних лезија



Стицање знања о
механизму настанка,
морфологији,
дистрибуцији и
локализацији кожних
ефлоресценција.




објасни механизам настанка
кожних ефлоресценција;
дефинише, препозна и опише
типове лезије коже, увежба своје
визуелне способности и повеже
теоретско предзнање са физичким
прегледом пацијента.
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Типови, развој и распоред
кожних лезија:
 у нивоу коже;
 изнад нивоа коже;
 испод нивоа коже;
 примарне;
 секундарне.

вршити кроз:
 праћење остварености исхода –
усмено излагање;
 тестове знања;
 активност ученика на часу.
Оквирни број часова по темама:
 Развој, граёа и функције коже и
њених аднекса ( 6 часова)
 Граёа кожних лезија (5 часа)
 Поремећаји коже због дејства
спољних фактора (часова)
 Болести изазване микроорганизмима
(8 часа)
 Болести које се преносе полним
контактом (6 часова)

Поремећаји коже због дејства спољних фактора

 Стицање знања о
дерматозама узрокованим
дејством механичких и
физичких штетних
фактора;
 Стицање знања о
штетним дејствима
хемијских агенаса на
кожу.

 сликовито опише основне
карактеристике најчешћих
дерматоза изазваних дејством
механичких штетних фактора и
спроводити локалну терапију и
мере превенције;
 наведе физичка својства и дејства
оптичког зрачења на организам
човека. Зна симптоматологију,
клиничку слику и терапију
оштећења коже свим врстама
зрачења;
 дефинише улогу коже у
терморегулацијским механизмима
ради очувања централне телесне
температуре. Опише реакције
коже на екстремно снижене и
екстремно повишене температуре,
основне терапијске модалитете
лечења и мере превенције;
 наведе дејства киселина, база и
других хемијских супстанци на
кожу (коагулацијску и
коликвацијску некрозу).
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Поремећаји коже механичког
порекла:
 Intertrigo;
 Callus (жуљ);
 Clavus (курје око).






Поремећаји коже изазвани
физичким факторима:
Акутна и хронична оштећења
коже изазвана УВ зрацима;
Опекотине;
Смрзотине;
Поремећаји коже изазвани
хемијским агенсима
(киселине, базе и други
хемијски елементи).

Болести изазване микроорганизмима

 Стицање знања о
најчешћим бактеријским,
вирусним, гљивичним и
паразитарним болестима
коже;
 Стицање знања о
појединим
микробиолошким
тестирањима у циљу
дијагностиковања
болести;
 Стицања знања о мерама
превенције и заштити од
заразних болести.



















наброји механизме настанка
патогених ефеката бактерија на
кожу. Наведе бактерије које чине 
нормалну флору коже;

сликовито опише клиничке

манифестације најчешћих

инфекција коже изазваних грам

„+― позитивним бактеријама;

препозна клиничке манифестације 
најчешћих инфекција коже

изазваних грам „-― негативним

бактеријама;

препозна основне појмове о
кожним манифестацијама

изазваних М.tuberculosis;
објасни епидемиологију,
етиологију, патогенезу и
клиничке манифестације Лајмске

болести;
класификује гљивичне болести
коже, клиничке манифестације и

локалне модалитете лечења и

превенције;

сликовито опише клиничке
манифестације инфекције коже
кандидом;

наведе опште особине вируса;

опише клиничке манифестације
коже код инфекције хуманим
Herpes-simplex вирусом и

Varicella-zoster вирусом;
наведе узрочнике, клиничке
манифестације, терапију и
превенцију брадавица;

наведе најчешће болести коже 344

изазване паразитима и спроводи
мере превенције.

Бактеријске болести са
захватањем коже:
Општа разматрања;
Инфекције Gram „+―бактер.;
Impetigo contagiosa;
Erysipelas;
Scarlatina;
Foliculitis;
Furunculus;
Hidradenitis suppurativa;
Инфекције Gram „ –„ бактер.;
Остале бактеријске болести
са захватањем коже;
Лајмска болест.
Гљивична обољења са
захватањем коже:
Дерматофитије главе, браде,
лица, тела, шака, стопала и
ноктију;
Pityriasis versicolor;
Инфекције квасницама;
Системске микозе.
Вирусне болести:
Општа разматрања;
Херпес вируси (Herpes
simplex, Varicella, Herpes
zoster);
Папилома вируси
(брадавице);
Паразитарне болести коже
Scabies;
Pediculosis.

Болести које се преносе полним контактом

 Стицање знања о значају
болести које се преносе
полним контактом и
путевима њиховог
ширења;
 Стицање знања о
етиологији и
епидемиологији сифилиса
и компликацијама које
може проузроковати на
другим системима
организма услед
неадекватног лечења;
 Стицање знања о
различитим узрочницима
(бактеријама, вирусима,
гљивицама и паразитима)
који могу проузроковати
болести које се преносе
полним контактом;
 Стицање знања о значају
спровоёења мера
превенција у сузбијању
болести које се преносе
полним контактом.

 класификује болести које се
преносе полник контактом;
 наведе етиологију сифилиса,
путеве преношења, клиничке
манифестације, уопштено о
тестовима за дијагностиковање и
терапију;
 наведе узрочнике гонореје, начине
преношења, клиничке
манифестације код жена и
мушкараца, компликације услед
неадекватног лечења;
 опише клиничку слику гениталне
инфекције узроковане другим
бактеријама, вирусима, гљивицама
и паразитима, предлаже методе за
постављање дијагнозе;
 спроводи све мере превенције
почев од здравственог
просвећивања до практичне
употребе средстава за заштиту од
болести које се преносе полним
контактом.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Сви стручни предмети
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 Значај и класификација
болести које се преносе
полним контактом;
 Сифилис - дефиниција,
епидемиологија, узрочник,
клиничке манифестације,
дијагноза и лечење;
 Гонореја - дефиниција,
епидемиологија, узрочник,
клиничке манифестације код
мушкараца и код жена,
дијагноза, лечење и
превенција;
 Гениталне инфекције
хламидијама;
 Гениталне инфекције
микоплазмама;
 Генитални херпес;
 Генитална брадавице;
 Генитална кандидијаза;
 Трихомонијаза;
 Сида.

Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
60 часова

Циљеви предмета

ТЕМ
А

четврти
 Стицање основних теоријских и практичних знања из области медицинске информатике;
 Стицање основних теоријских и практичних знања из области примене савремене информационе и комуникационе
технологије у здравству;
 Оспособљавање за коришћење појединих апликативних програма у области здравства;
 Мултидисциплинарни приступ и оријентација на медицинску праксу;
 Развијање свести о неопходности континуираног, доживотног учења;
 Подизање општег нивоа информатичких и комуникационих знања.
ИСХОДИ

ЦИЉЕВИ

МЕДИЦИНСКА
ИНФОРМАТИКА

 Разумевање појма медицинске
информатике;
 Сагледавање значаја
информација и информатике у
медицини.

По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

 дефинише појам медицинске
 Појам и дефиниција
информатике;
информација, информатике и
медицинске информатике;
 да сагледа значај информатике
у медицинским исраживањима  Историјски развој медицинске
информатике;
и медицинској пракси;
 Информације и њихов значај у
медицинским истраживањима
и медицинској пракси.
 Примена медицинске
информатике
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 На уводном часу ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања/ обавезом ученика да у току наставе

Реализација наставе:
вежбе (60 часова)
 Методе рада:
индивидуални и групни рад
(све интерактивне методе рада)
 Подела одељења на групе:
Одељење се дели на групе (до 15 ученика)
 Место реализације наставе
вежбе се реализују информатичком
кабинету.

МЕДИЦИНСКИ ПОДАЦИ И МЕДИЦИНСКЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

 Развијање способности за
уочавање, разлике измеёу
медицинског податка и
медицинске информације;
 Упознавање ученика са
врстама медицинских
информација;
 Упознавање ученика са
важношћу тачних и
правовремених
медицинских информација
за превенцију болести;
 Упознавање ученика са
важношћу тачних и
правовремених
медицинских информација
за успешан исход лечења.

 сагледа разлику измеёу
медицинског податка и
медицинске информације;



 препозна примарну и
секундарну медицинску
информацију;



 схвати значај стручне,
медицинске информације за
даљи развој медицинских
наука;



 разуме значај медицинских

информација за успешан исход
лечења пацијента.

 Медицински подаци и медицинске
информације: На основу дискусије са
Утврёивање разлике измеёу
ученицима утврдити са којим су се
медицинског податка и
врстама медицинских података сретали
медицинске информације;
у досадашњем школовању. Навести их
Врсте медицинских података
да присете свих врста медицинских
(говорни, писани, нумерички,
података са којима су се сретали у
биосигнал, слика);
наставним базама (домовима здравља,
клиникама, старачким домовима). У
Врсте медицинских
виду PowerPoint презентације и слика
информација (примарне,
приказати поједине медицинске
секундарне и научне);
податке ЕКГ, ЕЕГ, ултразвучни
Важност медицинске
снимак, ренгенстки снимак, аудио
информације за успешан
запис... Научити их када медицински
исход лечења пацијената
податак постаје медицинска
(правило 5П).
информација. Кроз дискусију доћи до
правила 5П (права информација, о
правом пацијенту, правој особи, на
правом месту и у право време).
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Методе рада:
Предавања у виду PowerPoint
презентације
Дискусија.

 Разумевање појма
здравствено
информационог система;

ЗДРАВСТВЕНИ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
(ЗИС)

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЗДРАВСТВУ

 Упознавање ученика са

местима и значајом
примене рачунара у

здравству;
 Упознавање ученика са
предностима и недостацима

електронског здравственог
картона;

 Оспособљавање ученика за
уношење неких
медицинских података у
одреёени апликативни
програм у области
здравства.

наведе места примене
рачунара у здравству;
објасни предности електроског
над класичним (папирним)
здравственим картоном;
зна нивое примене рачунара у
медицини;
зна да уноси медицинске
податке у неки апликативни
програм у области здравства.

 Примена рачунара у здравству:

 Нивои примене рачунара у
 Препоручене садржаје по темама
медицини;
ученик савладава кроз разговор о
применама које су ученици видели у
 Електонски здравствени
наставним базама.
картон;
 Здравствене књижице са бар  Методе рада:
кодом;
Предавања у виду PowerPoint
 Примена рачунара у
презентације
ординацији;
Дискусија
 Примена рачунара у
Симулација рада лекарске
медицинским лабораторијама;
ординације, апотеке... (у зависности
 Примена рачунара у апотеци;
од демо програма коју наставник
 Примена рачунара у
обезбеди).
фондовима здравственог
система.
Здравствени информациони систем
 објасни појам ЗИС-а;
 Појам ЗИС-а;
(ЗИС):
 направи пореёење измеёу
 Предности ЗИС-а у односу на  Препоручене садржаје по темама
традиционалног здравственог
традиционални здравствени
ученик савладава кроз разговор о
система и ЗИС-а;
систем;
применама ЗИС-а које су ученици

 Сагледавање предности
ЗИС-а у односу на
традиционални здравствени  сагледа улогу и место
систем;
пацијента и здравственог
радника у ЗИС-у;
 Разумевање значаја
заштите и безбедности у
ЗИС-у.

 Примена рачунара у
здравству;

 сагледа значај сигурности и
заштите података у ЗИС-у.

 Пацијент у ЗИС-у;

видели у наставним базама.

 Методе рада:
Предавања у виду PowerPoint
 Здравствени радник у ЗИС-у;
презентације
Дискусија
 Сигурност и заштита података
Приказ једног упрошћеног ЗИС-а.
у ЗИС-у.
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ПРИМЕНА САВРЕМЕНЕ
ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У
ДИЈАГНОСТИКОВАЊУ

 Разумевање значаја
 сагледа значај савремене
 Компјутеризована
примене савремене
иформационо-комуникационе
томографија (ЦТ)-примена;
информационотехнологије у
комуникациона
дијагностиковању;
 ПЕТ скенери-примена;
технологике у превенцији и
дијагностиковању болести;  сагледа предност
 Магнетна резонанца-примена;
компјутеризоване томографије
 Сагледавање принципа
над класичним ренгендским
 Ултразвук--примена;
функционисања
снимком;
савремених информационо Виртуелна ендоскопијакомуникационих уреёаја.
примена.
 објасни примену магнетне
резонанце, ултазвука и
виртуелне ендоскопије.
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Примена рачунара у
дијагностиковању:
 Препоручене садржаје по темама
ученик савладава кроз разговор о
применама рачунара у
дијагностиковању које су ученици
видели у наставним базама.
 Методе рада:
Предавања у виду PowerPoint
презентације
Дискусија
Различити прикази примене рачунара
у дијагностиковању.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

 Разумевање појма
телемедицине;

 објасни појам телемедицине;

Телемедицина:
 Појам телемедицине;
 Историјски развој
 Препоручене садржаје по темама
 разликује методе
телемедицине;
ученик савладава кроз разговор о
 Сагледавање значаја
телемедицине;
 Методе телемедицине: (storeпримени телемедицине за коју ученици
телемедицине у савременој
and-forward (―сними-инајчешће сазнају из средстава јавног
медицини;
проследи‖) и real-time
информисања.
технологија (пренос података
 сагледа предности и
недостатке телемедицине у
у реалном времену, ―уживо‖);  Методе рада:
Предавања у виду PowerPoint
односу на класичну
 Разумевање значаја
 Телеконсултације;
презентације
телемедицине у ургентној
телемедицину;
 Теледијагностика;
Дискусија
медицини.
 Телемониторинг (теленадзор);
Ученици раде семинарски рад:
 разуме значај телемедицине у  Теленега;
„Најзанимљивији примери примене
ургентној медицини.
 Телеконзилијум;
телемедицине у свету.―
 Телеобразовање и телеобука
(телеедукација)
 Телехирургија;
 Роботи у телехирургији;
 Примери телехирургије и
значајни датуми у свету и у
Србији.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. активност ученика на часу
2. редовност и прегледност радне свеске
3. домаће задатке
4. тестове знања
5. практичног рада на рачунару
Оквирни број часова по темама

Медицински подаци и медицинске
информације: 8 часа вежби

Медицински подаци и медицинске
информације: 10 часа вежби

Примена рачунара у здравству: 10
часова вежби

Здравствени информациони систем
(ЗИС): 12 часа вежби

Примена рачунара у
дијагностиковању: 10 часа вежби

Телемедицина:10 часа вежби
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Сви стручни предмети

Рачунарство и информатика
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Б: ИЗБОРНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

Вируси

Разноврсност
живог света

ТЕМА

ЦИЉ

 Проширивање
знања о
разноврсности
живог света

 Упознавање са
појмом,
пореклом и
класификацијо
м вируса
 Разумевање
утицаја вируса
на жива бића

БИОЛОГИЈА
60
четврти
5. Проширивање знања о разноврсности живог света;
6. Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
7. Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
8. Проширивање знања о разноврсности алги, гљива и лишаја и њиховим утицајима на човека и друга жива бића ;
9. Проширивање знања о разноврсности биљака;
10. Упознавање са одликама протиста;
11. Проширивање знања о разноврсности животиња.
ИСХОДИ

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 дефинише царства живог света
 дефинише основне систематске
категорије биљног и животињског
света

 дефинише појам и порекло вируса
 објасни граёу и размножавање
вируса
 категорише вирусе према њиховим
карактеристикама
 утврди утицај вируса на жива бића

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Разноврсност живог света
(царства на Земљи)
 Класификација живих бића
(таксономске категорије)
 Методе систематике
 Принципи филогенетске
систематике
 Вируси - граёа и размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
 Утицај вируса на жива бића и
значај
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начинима евидентирања и оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз
комбинацију различитих облика
наставног рада и врста наставе
(дидактичких модела).
Место реализације наставе
Кабинет за биологију, биолошка
радионица, универзална учионица,
адекватни објекти изван школског
комплекса.

Бактерије
Алге
Гљиве

 Упознавање са
одликама
бактерија
 Разумевање
утицаја
бактерија на
жива бића
 Проширивање
знања о
разноврсности
алги

 објасни опште одлике и разврста
бактерије према њиховим
карактеристикама
 утврди утицај бактерија на друга
жива бића



 наведе најзначајније особине
сваког раздела алги
 анализира распрострањење сваког
појединачног раздела
 анализира еколошки аспект алги

 Раздели алги: црвене алге
(Rhodophyta),силикатне алге
(Bacillariophyta), мрке алге
(Phaeophyta),зелене алге
(Chlorophyta), опште одлике,
систематика,
филогенија,екологија и
распрострањење

 Проширивање
знања о
разноврсности
гљива
 Схватање
значаја/утицаја
гљива на
човека и друга
жива бића

 наведе најзначајније особине
сваког раздела и подраздела у
оквиру царства гљива
 анализира еколошки аспект гљива

 Опште одлике гљива
 Систематика гљива
 Значај гљива у природи и
привреди
 Гљиве као изазивачи болести
култивисаних биљака, домаћих
животиња и човека




Бактерије- опште одлике
Еубактерије (праве бактерије) и
Архебактерије
Еколошки аспекти и значај
бактерија
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Оцењивање
Евидентирање и оцењивање ученика
(путем усмене и писане провере
знања, тестирања, израде презентација
и пројеката, организовања и
учествовања у дебатама).
Оквирни број часова по темама
 разноврсност живог света (3
часа)
 вируси (4 часа)
 бактерије (4 часа)
 алге (4 часа)
 гљиве (4 часа)
 лишаји (3 часа)
 биљке (13 часова)
 протисти (4 часа)
 животиње (21 час)
Препоруке за реализацију наставе
 поштовање свих дидактичких
принципа
 применa наставних средстава,
реализација теренске наставе,
реализација биолошких наставних
екскурзија
 комбиновање различитих
дидактичких модела (проблемска,
тимска настава биологије)
 реализација самосталних ученичких
радова (есеји, презентације,
реферати, пројекти, дебате)

Лишаји
Биљке

 Проширивање
знања о
разноврсности
лишаја
 Схватање
значаја лишаја
за животну
средину
 Проширивање
знања о
разноврсности
биљака

 наведе најзначајније особине сваке
класе раздела лишаја
 анализира еколошки аспект лишаја

 Опште одлике-компоненте
лишаја
 Систематика и филогенија лишаја
 Екологија и распрострањеност
лишаја
 Значај лишаја у природи и
привреди

 наведе најзначајније особине
сваког раздела и класе виших
биљака
 анализира еколошки аспект
представника сваког појединачног
таксона

 Раздео риниофите (Rhyniophyta):
опште одлике
 Раздео маховине (Bryophyta):
опште одлике, систематика,
значај маховина у природи
 Раздео пречице (Lycopodiophyta):
опште одлике
 Раздео раставићи (Equisetophyta):
опште одлике, значај.
 Раздео папрати (Polypodiophyta):
опште одлике, систематика и
еколошки аспекти
 Раздео голосеменице (Pinophyta):
опште одлике Сисематика и
еколошки аспекти. Класа
изумрлих семених папрати:
одлике и значај.
 Класа цикаси (Cicadopsida):
опште одлике. еколошки аспекти
 Класа Гинко (Ginkopsida): опште
одлике, еколошки аспекти
 Класа четинара (Pinopsida): опште
одлике, систематика, еколошки
аспекти
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Протисти



Упознавање са
одликама
протиста




наброји представнике протиста
наведе протисте изазиваче болести
животиња и људи

 Раздео скривеносеменице
(Magnoliophyta): опште одлике.
Систематика скривеносеменица:
одлике дикотила и монокотила.
 Класа: дикотилe
(Magnoliopsyda).Фамилије:
љутићи, букве, брезе, купуси,
руже, махунарке, помоћнице,
уснатице, главочике. Еколошки
аспекти
 Класа монокотиле (Liliopsyda).
Фамилије: љиљани, шашеви,
траве. Еколошки аспекти
 Царство протиста:опште
одлике,класификација , еколошки
аспекти
 Протисти изазивачи разних
болести животиња и људи
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 Проширивање
знања о
разноврсности
животиња

 наведе најзначајније особине сваке
класе животиња
 анализира еколошки аспект
представника сваког појединачног
таксона




Животиње









Сунёери (Porifera): опште одлике,
систематика, еколошки аспекти
Дупљари, жарњаци (Cnidaria):
опште одлике, систематика,
еколошки аспекти
Пљоснати црви (Platyhelmintes):
опште одлике, систематика,
еколошки аспекти, Паразитски
пљоснати црви
Ваљкасти црви (Nematoda): опште
одлике, систематика, еколошки
аспекти
Мекушци ( Molluska): пужеви,
шкољке, главоношци. Опште
одлике, систематика, еколошки
аспекти
Чланковити црви (Annelida): опште
одлике, систематика, еколошки
аспекти
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Зглавкари (Arthropoda): пауколики
зглавкари, стоноге, ракови и
инсекти. Опште одлике,
систематика, еколошки аспекти
Бодљокошци (Echinodermata):
опште одлике, систематика,
еколошки аспекти
Хордати (Chordata): опште одлике,
класификација и филогенија
Плашташи (Tunicata): опште
одлике.
Копљаче (Cephalochordata): опште
одлике.
Основна класификација кичмењака
(Vertebrata )
Колоусте: опште одлике.
Рибе са хрскавичавим скелетом
(Chondrichthyes): опште одлике,
систематика, еколошки аспекти
Рибе са коштаним скелетом
(Osteichthyes): опште одлике,
систематика, еколошки аспекти
Водоземци (Amphibia): опште
одлике, систематика, еколошки
аспекти
Гмизавци (Reptilia): опште одлике,
систематика, еколошки аспекти
Птице (Aves): опште одлике,
систематика, еколошки аспекти
Сисари (Mammalia): опште одлике,
систематика, еколошки аспекти

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА : Географија, Микробиологија са епидемиологијом, Хигијена и здравствено васпитање
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ЛИКОВНА КУЛТУРА (одабране теме)
Годишњи фонд
часова:
Разред:

Циљеви предмета:

Планирање и
организација наставе

60
четврти
1. развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном
ликовном изражавању, радозналости и маштовитости;
2. оспособљавање за изражавање идеја, ставова, порука и емоција традиционалним и савременим визуелним медијима, за
успешну вербалну комуникацију, тимски рад, самостално проналажење и систематизовање информација из различитих
извора, за самопроцену и презентацију свог рада;
3. развијање одговорности према очувању здравља и животне средине;
4. упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду;
5. формирање позитивног става према очувању културног идентитета, националне и светске културне баштине и навике
праћења културно-уметничких садржаја путем штампе и електронских медија; посећивања музеја, галерија, библиотека,
концерата, биоскопа, позоришта и других институција културе;
6. упућивање на примену стечених знања и умења у свакодневном животу и раду.
1. Приликом израде годишњег плана, од 15 понуёених тема треба одабрати најмање 4. Минимално време за реализацију
једне теме је пет часова. Наставник формира програм бирајући теме према:

циљевима предмета;

расположивом фонду часова;

години учења;

специфичностима профила;

могућностима школе;

специфичностима локалне заједнице;

предзнањима и сазнајним могућностима ученика.
2. Теоријски садржаји и практични ликовни рад су интегрисани.
3. Теме треба обрадити комбиновањем савремених наставних метода, уз разноврсне визуелне примере.
4. Посебни садржаји су препоручени садржаји намењени појединим профилима и/или заинтересованим ученицима.
5. Препоручени садржаји су садржаји који нису кључни за достизање исхода и могу да се обраде информативно: кроз један
редовни час, кроз домаћи задатак, тематску наставу или индивидуалне, одељенске и школске пројекте.
6. У зависности од теме, пожељно је припремати наставу у сарадњи са наставницима општеобразовних, стручних и
изборних предмета, педагогом, локалним уметницима и стручњацима и/или институцијама културе.
7. Користити стручну литературу и интернет у припремању наставе. Ради лакшег прикупљања наставног материјала,
програм садржи препоручене адресе или линкове на интернет-странице. Меёутим, треба имати у виду да се ове адресе
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често мењају и да је наставник упућен на континуирано ажурирање наставног материјала.
8. У зависности од теме, настава се реализује у кабинету за ликовну културу (атељеу), кабинету за информатику,
радионици, простору школе, библиотеци, музеју, галерији, атељеу уметника, локалном окружењу.
9. Како се не би прекинула мотивација и континуитет у раду, допустити ученицима да заврше радове код куће.
10. Подстицати ученике да одступају од рутинских поступака и стереотипије, а елементе искуства реструктурирју и
стављају у нове односе, испробавају различита оригинална решења у самосталном ликовном изражавању и
процењују свој рад и радове других.
11. Вредновање остварености исхода вршити кроз:

праћење остварености исхода;

активност на часу.
12. Пожељно је на крају полугодишта и/или године организовати изложбу у локалној заједници и позвати родитеље на
отварање.
13. Препоручује се наставницима воёење електронског портфолија који садржи: основне податке о наставнику, опис
успешно реализоване теме, препоручено време за реализацију, коришћене материјале и технике, примере радова
ученика, евентуално наставни материјал (визуелне примере) и препоручену литературу или адресе интернет-страница.
Електронски портфолио треба да буде доступан на сајту или профилу школе. Циљ објављивања портфолија је
промоција рада наставника и размена наставних материјала, идеја и линкова.
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ИСХОДИ
ТЕМЕ

ЦИЉЕВИ:

По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА:
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Дигитална фотографија

 Оспособљава
ње за
примену
дигиталне
фотографије
у настави,
свакодневном
животу и
раду.

Примена дигиталне
фотографије у настави,
свакодневном животу и
будућој професији,
дигитална
фотографија као савремени
уметнички медиј;
 Принципи компоновања у
фотографији, кадрирање,
осветљење;
 Етичке норме у избору
мотива,
обради фотографије и
објављивању фотографија;
 Фотографисање дигиталним
фотоапаратом или
мобилним
телефоном: екстеријер,
ентеријер, детаљ, мртва
природа, аутопортрет;
 Пренос фотографије на
рачунар, обрада фотографије
основним алаткама:
опсецање, подешавање
светлине, контраста и боје;
 Сортирање, обележавање и
чување фотографија на
рачунару;
 Могуће преобликовање
неуспелих фотографија у
апстрактне слике,
позадине,
колаже;
 Самопроцена радова.







фотографише целину и
детаљ под различитим
условима осветљења;
учита дигиталну
фотографију на рачунар;
обради фотографију у
одабраном рачунарском
програму.
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Посебни садржаји:
Цртање светлом;
Израда електронског
портфолија;

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет;

простор школе.
Препоруке за реализацију наставе:
 Остварити сарадњу са наставником информатике
и размену информација и искустава измеёу
ученика и ученика и наставника;
 Према условима осветљења и временским
приликама – један час реализовати у школском
дворишту или у природи;
 Изабрати рачунарски програм за обраду
фотографија према могућностима школе и
предзнањима ученика;
 Објаснити ученицима како да фотографишу
ликовне радове;
 Напреднијим ученицима допустити
експериментисање сложенијим алаткама у
програму по избору;
 Упутити заинтересоване ученике на литературу и
бесплатне фото-едиторе на интернету;
 Мотивисати ученике да учествују у уреёењу
школског часописа или сајта/профила школе.
Интернет:
www.photoarts.com
www.atget
www.photography-now.net
www.photographysites.com
www.pixiport.com
www.usefilm.com
www.graphicssoft.about.com
http://www.photographymad.com/blog/post/10-topphotography-composition-rules
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/tp/freep

 Стицање
знања о
појави,
значају и
функцији
уметности у
праисторији;

Примитивна племенска уметност

 Развијање
интересовања
за племенску
уметност и
традицију
различитих
народа;
 Формирање
позитивног
става према
очувању
културног
идентитета.







наведе улогу примитивне
племенске уметности у
праисторијско и
савремено доба;
одабере медиј, мотив и
материјал за рад;
образложи избор мотива;
уради ликовни рад са
одликама примитивне
племенске уметности.

Примитивна племенска
уметност од праисторије до
савременог доба;
 Услови за настанак
уметности,
функције уметности у
праисторијско доба,
материјали;
 Разлози за дуготрајни
опстанак
примитивне племенске
уметности, популарност
савремене племенске
уметности,
последице комерцијализације;
 Уметност афричких племена,
инуитска уметност, уметност
индијанских племена,
абориџанска, полинезијска...
плес, музика, одећа,
украшавање, орнаментика,
занати;
 Примитивна уметност као
инспирација савременим
уметницима;
 Израда цртежа, слика,
скулптура,
употребних и украсних
предмета,
тотема, маски, скица за
шминку,
одећу, накит, фризуре.




Посебни садржаји:
Креирање 362
звука облицима из
природе, уобличавање
композиције на рачунару,
учитавање звука у

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Направити визуелни преглед праисторијске
уметности свих континената, укључујући и
налазе на тлу Србије, као увод у тему;
 Упоредити примере праисторијске уметности са
савременом племенском уметношћу;
 Мотивисати ученике да самостално уоче
специфичности примитивне племенске уметности
различитих култура и народа;
 У складу са могућностима, приказати
презентацију, документарни филм или
промотивни спот; пустити карактеристичну
музику; остварити сарадњу са музејима;
 Упутити ученике на стваралачко изражавање
природним
материјалима: угљен, креда, дрво, лишће,
шљунак, слама,
плодови, кожа, камен, глина, канап, влакна,
органске боје;
 По завршетку теме приказати радове свих
ученика у простору школе и заједнички одабрати
радове за објављивање или објавити презентацију
радова на сајту/профилу школе.
Интернет:
http://www.google.rs/images
http://www.bradshawfoundation.com/
http://www.nativevillage.org/
http://www.indianetzone.com/
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symbols.ph
p
http://www.inuit.com/

Цивилизација – појам;
Општи приказ: географски
положај, градови, трајање и
разлог нестанка, веровања,
положај владара, улога
уметника и уметности;

Оријентациони избор
споменика
прошлости: Персеполис,
Тутанкамонова гробница,
Mohenjo-daro, Sanchi
(Индија),
Qin династија – ратници од
теракоте, Machu Picchu, Mesa
Verde, Chichen Itza,Tikal, El
Tajin,
толтечки ратници у Тули,
Angkor, Петра, Нара;

Уметничка идеја у прошлим
цивилизацијама, утицај
веровања
и друштвене организације на
уметност;

Израда цртежа и скица за
палате,
храмове, стубове, орнаменте,
споменике, рељефе, фасаде,
фонтане, престоле, намештај,
употребне и ритуалне
предмете,
дворске одежде, владарске
симболе, вајање владарског
портрета.




Цивилизације прошлости



Упознавање са  објасни значај очувања
значајним
споменика културе;
споменицима  уради ликовни рад са
културе;
карактеристикама
одабране цивилизације;
Формирање
 дискутује о различитим
позитивног
решењима задатка.
става према
очувању
културног
наслеёа.





Посебни садржаји:
363 туристичке
Осмишљавање
туре,
израда рекламне презентације
или брошуре;

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Приказати цивилизације на временској ленти или
их означити на карти света;
 Тему обрадити методом аналогије; посветити
више пажње културама (цивилизацијама) које су
ученицима непознате;
 Нагласити значај споменика прошлих
цивилизација као наслеёа свих народа;
 Мотивисати ученике да самостално уоче
сличности и разлике у уметности различитих
цивилизација;
 Приликом постављања задатка, наставник је у
улози наручиоца уметничког рада, а ученик у
улози уметника;
 Поставити више задатака различитог степена
сложености и омогућити ученицима да
самостално одаберу задатак;
 Упутити ученике на доступне изворе
информација;
 По завршетку теме приказати радове свих
ученика у простору школе и заједнички одабрати
радове за објављивање или објавити презентацију
радова на сајту/профилу школе.
Интернет:
http://www.google.rs/images
www.youtube.com/
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html
http://www.mayalords.org/
http://whc.unesco.org/en/list/668
http://www.latinamericanstudies.org/olmecs.htm
http://www.dinosoria.com/archeologie.htm

Појмови: ктитор, мецена,
колекционар;
 Велики инвеститори у уметност
кроз историју: црква, владари,
племство, буржоазија,
држава,
приватни фондови...улога и
значај;
 Инвестирање у различите
облике
уметности кроз историју:
сакрални објекти, палате,
споменици, ликовна
уметност,
позориште, балет, музика,
мода,
филм...музејске колекције,
приватне збирке, мотиви за
улагање у уметност;

Приказ десет значајних
уметничких дела по избору
наставника, уз образложење
избора;
 Одељенски обилазак
електронских: музеја,
галерија, културноисторијских
споменика, фестивала;
 Улога колекционара или
инвеститора:
прикупљање и формирање
електронске или штампане
збирке уметничких дела по
избору ученика.




Ктитори, мецене и колекционари



Сагледавање
вредности и
значаја
уметничких
дела из угла
инвеститора;
Формирање
навике
праћења
културно-уметничких
манифестациј
а.

 објасни улогу и значај
ктитора, мецена и
колекционара у историји
уметности;
 формира електронску или
штампану збирку
уметничких дела;
 образложи избор
уметничких дела.
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Посебни садржаји:
Истраживање: значајне
културно--уметничке
манифестације у Србији;

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Извући занимљивости из литературе и са
интернета о дворским уметницима, градњи
споменика, изради наруџбина;
 Објаснити ученицима разлику измеёу
уметничких дела и кича;
 Приликом поделе улога, поставити ученицима
смернице, нпр. утврёену суму новца, институцију
за коју се набавља уметничко дело, врсту
уметности у коју се улаже;
 У складу са могућностима, формирати
индивидуалне или заједничку електронску,
штампану или фото-збирку уметничких дела;
 Избећи негативне коментаре, мотивисати
ученике да образложе свој избор;
 У складу са могућностима, један час реализовати
у музеју или галерији;
 Мотивисати ученике на континуирано ажурирање
збирке;
 Мотивисати ученике на посећивање институција
културе и културно-уметничких манифестација у
локалном окружењу.
Интернет:
http://www.woopidoo.com/profession/artcollectors/index.htm
http://www.famousartistsgallery.com/
http://www.museumstuff.com/
http://mason.gmu.edu/~montecin/museum.htm
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=
en
http://www.theatrehistory.com/



 Оспособљава
ње за
креативно
преобликова
ње
материјала за
рециклажу.

 објасни значај
рециклирања;
 наведе улогу уметности у
очувању животне
средине;
 уради ликовни рад од
материјала за рециклажу;
 образложи избор мотива
и материјала.




Уметност рециклирања








Уклањање отпада у великим
градовима, време распадања
појединих материјала, значај
рециклирања, улога и значај
уметности у очувању животне
средине и смањењу
сиромаштва;
Израда скица;
Преобликовање предмета и
материјала за рециклажу:
израда таписерије од
пластичних трака, израда
асамблажа, скулптура и
инсталација, израда накита,
торби, шешира, кутија за
оловке и накит, посуда,
лустера, стоних лампи,
мозаика;
Оријентациони избор
уметника: Daniel Clemmett,
Nick Gentry, Robert Bradford,
James Corbett, Subodh Gupta,
Emma Whiteside, Michel de
Broin, Hong Kyoung, Aurora
Robson, Lucy Norman, Nek
Chand…

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Посебни садржаји:
Израда колекције одеће од
материјала за рециклажу;
Граёење зидова, пултова,
клупа, ограда и мањих
објеката од пластичних
флаша, конзерви, стиропора,
гума, затварача;
365 уметности:
Терапија путем
материјали за рециклажу који
су погодни за рад са децом и
старијим особама;

Интернет:
http://webecoist.com/
http://www.arteco.com/
http://www.bags2riches.co.uk/
http://www.robbierowlands.com.au/artworks.php
http://www.johndahlsen.com/
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.html
http://www.bonniemeltzer.com/MixedMedia.html
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforevertron.ht
ml
http://www.aluminouspublishing.com/phpBB/
http://www.arthunt.co.uk/index.htm

Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Успоставити повезаност са сличним
садржајима(обликовање и
преобликовање) из основне школе;
 Према потреби поделити ученике у парове или
мање тимове;
 Избећи шаблонске радове, нпр. људске фигуре и
роботе направљене од пластичних флаша;
 Упутити ученике у процес израде, али
инсистирати на иновативним решењима у оквиру
процеса;
 Уколико ученици раде на једном или два
сложенија рада већег
формата, помоћи у техничкој реализацији (нпр.
спајање делова
у целину, поставка и сл.);
 По завршетку теме приказати радове свих ученика
у простору
школе и објавити радове на сајту/профилу школе.

 Формирање
целовите
слике о
повезаности
уметности,
науке и
различитих
делатности.



 наведе примере
повезаности уметности,
науке, наставних
предмета и различитих
делатности;
 предложи тему за
пројектни задатак;
 реализује пројектни
задатак.









Уметност и наука








Повезаност науке и уметности;
Математика у уметности:
симетрија, перспектива,
модуларност, златни пресек,
орнаментика, теселација,
оригами;
Географија у уметности:
пејзажи; апстрактне слике
инспирисане сателитским
снимцима и географским
картама;
Биологија у уметности:
уметност под микроскопом,
илустрације, анатомски
цртежи;
Хемија у уметности:
производња пигмената и
материјала, фотографије;
Физика у уметности: оптика,
акустика, фотографије;
Историја и уметност:
историјски догаёаји у
уметничким делима,
уметничка дела као историјски
извори;
Разговор о повезаности
уметности и других наставних
предмета и делатности;
Израда цртежа, скулптура,
слика, графика, постера,
инсталација, фотографија,
видео-радова, орнамената,
оригамија, колажа... наука,
наставни предмет, област,
лекција, дефиниција,
366 као
формула, појам
инспирација.
Посебни садржаји:

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:

Разговарати о уметничкој вредности научних
илустрација;

Приказати Леонардове, Рембрантове и Дирерове
скице и
цртеже;

Задати ученицима пројектне задатке, према
интересовањима;

Избећи наглашавање ликовног рада као
илустрације наставних садржаја, инсистирати на
оригиналном ликовном приказу;

По завршетку теме приказати радове свих
ученика у простору школе и заједнички одабрати
радове за објављивање на сајту/профилу школе.
Интернет:
www.mi.sanu.ac.rs/~jablans/s-d3.htm
http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-sciencephenomenon/
www.origamitessellations.com
http://cedison.wordpress.com/category/origamitessellation/
www.artofgeography.com
www.brainpicking.org
http://www.scienceart.nl/
http://www.scienceart.co.uk/
https://bioart.med.harvard.edu/
http://www.worldsciencefestival.com/BioArt
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-saysengineering-and-art-cant.html
http://www.arttherapy.org/
http://www.cap.ca/aop/art.html
http://www.fieldsproject.com/

 Упознавање
са утицајем
технологије
на уметност
XXI века;

Уметност XXI века

 Стваралачко
изражавање
савременим
медијима.

 објасни утицај
технологије на уметност
XXI века;
 наведе пример утицаја
технологије на уметност
XXI века;
 изрази идеје, емоције,
поруке и ставове
савременим медијима.

 Традиционални и савремени
медији у XXI веку;
 Одговарајући примери
уметничких медија, праваца и
техника: 3Д анимација,
сликање песком, динамичко
сликарство, дигитална
уметност, ласерска уметност,
генетичка уметност, нано
уметност, интерактивна
уметност, виртуелна уметност,
акционо сликање на сцени,
визуелни ефекти за филм;
 Прибор: glow graffiti спреј,
LED светлосни канапи,
интерактивне табле, I/O четка,
Филипсов прибор за
дигитално сликање светлом;
 Cyberfest (Киберфест, Русија),
STRP фестивал; VIDFEST
(Ванкувер);
 Цртање, сликање, графика и
вајање у рачунарском
програму; видео-записи,
одељенски спотови, монтажа и
анимација у рачунарском
програму; колективно акционо
сликање на сцени;
обједињавање ликовне
уметности, филма, музике и
плеса; израда светлосне
скулптуре, слике или
инсталације; израда звучне
скулптуре, кинетичке
скулптуре...
367


Посебни садржаји:
Специјални
(механички)ефекти у

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Остварити сарадњу са наставником информатике
и/или
наставницима стручних предмета;
 Приказати ученицима разноврсне примере;
 По завршетку теме заједнички одабрати радове за
објављивање
на сајту/профилу школе.
Интернет:
www.cyland.ru
https://bioart.med.harvard.edu/
http://sandfantasy.com/
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sandanimation.htm
http://www.sanbase.com/
http://www.davemc.net/GenArt/
http://www.gamasutra.com
http://www.virtualart.at/
http://www.abstractdigitalartgallery.com
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-mediaart
http://www.dpandi.com/jd/index.html
http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintingsfrom-famous- films/
http://www.eonsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.zoicstudios.com
http://www.alchemists.com
http://www.holographicart.co.uk
http://www.laserartfest.ca/
http://www.mat.ucsb.edu/
http://www.animatronics.org/

Амбијент и простор

 Оспособљава
ње за
естетско
преобликова
ње елемената
ентеријера и
обликовање
простора.

 опише утицај амбијента
на расположење,
понашање и радни
учинак;
 преобликује елементе
ентеријера;
 уреди део школског
простора.

 Утицај амбијента на
расположење, понашање и
радни учинак;
 Одговарајући примери дизајна
школског простора,
инсталација у ентеријеру и
преобликовања елемената
ентеријера;
 Израда скица;
 Преобликовање елемената
ентеријера: осликавање и
преобликовање похабаних
столица, клупа, столова,
ормана, зидова, прозорских
оквира, стаклених површина,
стубова; лепљење и уметање
различитих материјала; израда
витража, лустера, лампи,
асамблажа, мозаика;
 Обликовање простора у делу
учионице или простору школе.









Посебни садржаји:
Терапија путем уметности:
психологија боје;
Биодекорација стубова и
зидова или зелених површина;
Дизајн светла, обликовање
простора светлом;
Декорација зидова: рад са
шаблонима и пројектором,
називи боја, механичко
мешање боја, нијансе,
психологија боје;
Ленд арт;
368 музика.
Амбијентална

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе, односно учења, планом рада и
начинима оцењивања
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет;

школски простор.
Препоруке за реализацију наставе:
 Ученике мотивисати визуелним примерима;
 Према потреби поделити ученике у парове или
мање тимове;
 У раду користити еколошке боје и лакове;
 Обликовање простора може бити заједнички рад
на нивоу
одељења, разреда или школе;
 Подстицати ученике да процењују свој рад и
радове других;
 По завршетку теме објавити радове свих ученика
на
сајту/профилу школе.
Интернет:
http://www.arteco.com/
http://www.skifurniture.com
http://www.bikefurniture.com/
http://freshome.com/
http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/
http://comeuptomyroom.com/
http://www.apartmentherapy.com/
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_tables.
html
http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-appetitedesign.htm
http://bhousedesain.com/
http://azmyarch.com/
http://www.google.rs/images
http://home.rebstech.com/cool-wall-painting/
http://inter1or.com/decoration/tag/office-chairs/

 Формирање
целовите
слике о
стрипу као
савременом
уметничком
медију.



 препозна уметнички
цртеж у стрипу;
 опише традиционални
поступак цртања стрипа;
 нацрта ликовно-графички
рад.








Стрип







Појмови: стрип, манга, чиби,
графички роман;
Развојни пут стрипа,
различите функције стрипа
кроз историју;
Школе стрипа: америчка и
јапанска, француско-белгијска,
енглеска, италијанска –
карактеристике, типични
представници, меёусобни
утицаји, популарност школа и
аутора код нас и у свету;
Фестивали стрипа, музеји,
друштва;
Утицај стрипа на уметничке
правце, културу и друштво;
Оријентациони избор аутора:
Rodolphe Topffer, Walt Disney,
Osamu Tezuka, Richard
Outcault, Steve Ditko, Alan
Moore, Frank Miller, Moebius,
Masashi Kishimoto, Koji
Morimoto, Hiromu Arakawa,
Matsuri Hino, Takeshi Obata,
Марко Стојановић, Бане
Керац, Влада Весовић, Саша
Ракезић, Алекса Гајић, Зоран
Јањетов;
Традиционални прибор и
поступак израде; рачунарски
програми и графичке табле;
Израда табле стрипа, стрип
јунака, корица за графички
роман, израда одељенског
фанзина; илустрација
369 песме,
одломака приче,
филма... традиционалним или
савременим техникама.

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Направити пореёење измеёу америчког, европског
и јапанског
стрипа;
 Указати ученицима на могуће смерове цртања и
читања стрипа;
 Разговарати о утицају јапанског стрипа на
савремени европски
стрип и анимирани филм;
 Објаснити ученицима разлику измеёу карикатуре
и уметничког стрипа; више пажње посветити
графичком роману као књижевно-графичкој
форми;
 На репрезентативним примерима указати
ученицима на ликовни рукопис, композицију,
покрет, скраћење, сенку;
 Упутити ученике како да увежбавањем постигну
препознатљив стил и са једноставним,
непрофесионалним цртежом;
 По могућности организовати гостовање
професионалних цртача стрипа како би ученици
стекли целокупну слику о теми;
 Упутити заинтересоване ученике на електронске
уџбенике,
школе стрипа и рачунарске програме;
 Тема може да се реализује као одељенски рад –
израдом табле стрипа на хамеру, уцртавањем или
лепљењем појединачних цртежа;
 По завршетку теме приказати радове свих ученика
у простору
школе и заједнички одабрати радове за
објављивање на

Знаменити српски уметници

 Упознавање
са
знаменитим
српским
уметницима
и разумевање
значаја
њихових
дела.

 наведе неколико
знаменитих српских
уметника;
 објасни значај одабраног
уметника;
 уради оригиналан
визуелни приказ живота
и/или дела одабраног
уметника.

 Знаменити српски уметници,
избор наставника;
 Израда оригиналног,
нетрадиционалног ликовног
приказа живота и/или дела
српског уметника по избору
ученика: презентација,
графичка прича, колаж,
инсталација; комбинација
текста, илустрација и
фотографија; видео-рад,
анимација;
 Разговор о значају, животу и
делу одабраних уметника.




На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.

Препоруке за реализацију наставе:
 Направити сажет приказ живота и дела одабраних
уметника;
 Поредити сензибилитет одабраних уметника;
 Упутити ученике на доступне изворе
информација;
 По завршетку теме приказати радове свих ученика
у простору
школе и заједнички одабрати радове за
Посебни садржаји:
објављивање
на
Израда монографије одабраног
сајту/профилу школе.
уметника, одељенски рад;
Терапија путем уметности:
организовање гостовања
професионалних уметника у
болницама и домовима за
старе; организовање ликовне
радионице.

370

Трагом наслеёа

 Оспособљава
ње ученика за  прикупља информације
израду
из различитих извора;
промотивног  дискутује о
рада.
знаменитостима краја;
 уради промотивни
ликовни рад.

 Значај квалитетне промоције у
будућој професији;
 Истраживање културних,
историјских и природних
знаменитости краја: обилазак
околине, обилазак локалних
галерија и музеја;
истраживање стручне
литературе, интернета, архиве,
новинских чланака; разговори
са одговарајућим профилом
стручњака, наставницима,
родитељима, фамилијом;
интервјуи, анкете; проучавање
и прављење фото и писане
документације;
 Оријентациони избор тема у
оквиру пројекта:
природне одлике, историја,
културно-историјски
споменици,
манифестације, спорт,
уметност, туризам,
делатности, стари занати,
обичаји и веровања, знаменити
људи, одевање кроз историју,
архитектура, кулинарство,
музика;
 Дизајн промотивног
материјала;
 Израда промотивног спота,
презентације, брошуре,
плаката, илустрованих прича,
разгледница, паноа за
промовисање културно371и природних
-историјских
знаменитости краја.
Посебни садржаји:

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет;
 библиотека;
 локална заједница.
Препоруке за реализацију наставе:
 Тему обрадити као одељенски пројекат;
 Мотивисати ученике атрактивним визуелним
примерима;
 Омогућити ученицима неспутано изношење
предлога ликовних
решења;
 По завршетку теме објавити рад на сајту/профилу
школе.

Необична уметност

 Подстицање
иновативност
и у ликовном
изражавању.



предложи
нетрадиционални
материјал за рад;
 уради ликовни рад од
нетрадиционалног
материјала;
 образложи избор
материјала и
мотива.


Визуелни приказ: необичне
идеје, уметничка дела на
неуобичајеној подлози или

од
неуобичајених материјала;

Оријентациони избор
уметника:
Julian Beever, Guido Daniele,
Jim
Denevan, Richard Long,
Daniel
Baumann, Olafur Elasson,
Michael de Broin, Agata Olek,
Hang Nga, Mathier Collos,
Rebecca Murtaugh, Jonathan
Borofsky, Livio de Marchi,
Chakaia Booker, Choi Jung
Hyun,
Margaret Benyon, Jennifer
Maestre, Nathan Sawaya,
Baptiste
Debombourg, Toge-NYC, Ran
Hwang, Don Lucho, Scott
Gundersen, Sydney Cash, Scott
Hove, Evan Blackwell, JeanLuc
Cornec, Jason Hackenwerth,
Jason
de Caires Taylor, Shinichi
Marayama, Joan Dulla, Janet
Echelman, Alain Guerra, Lara
Schnitger, Maurizio Savini,
Renata Memole, Neraldo de la
Paz, Elisabeth Higgins
O`Connor,
Carabosse372
;
 Израда ликовних радова од
неуобичајених материјала.

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Визуелним примерима, разговором и
асоцијацијама мотивисати
ученике да осмисле оригиналне предлоге;
 Према потреби поделити ученике у парове или
мање тимове;
 Подстицати ученике да процењују свој рад и
радове других;
 По завршетку теме приказати радове свих ученика
у простору
школе, заједнички одабрати радове за
објављивање на
сајту/профилу школе.
Интернет:
www.myunusual
www.creativity-portal.com
www.dornob.com
www.flatrock.org
www.webcoist.com
www.weburbanist.com
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-foodartists/
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pastamonster-and-other-strange-food.html
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-art.html
http://www.agilitynut.com/h/bh.html
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php
http://karenswhimsy.com
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hovescakeland/
http://www.greenpiecewireart.com/



Архитектура Србије



Упознавање
са одликама
архитектуре
на тлу
Србије;
Формирање
позитивног
става према
очувању
културног
наслеёа.

 наведе неколико
значајних споменика и
граёевина у Србији;
 објасни значај очувања
знаменитих граёевина и
споменика;
 уради ликовни рад са
стилским одликама
локалне архитектуре.

 Знаменити споменици и зграде
–обележја светских градова;
 Сакрална архитектура Србије;

Замкови, утврёења и палате
Србије;

Световна архитектура Србије:
типови старих српских кућа,
знаменити објекти XIX и XX
века;

Споменици, фонтане, паркови
и
парковске скулптуре;

Значај очувања знаменитих
граёевина и споменика;

Израда скица за викендицу,
викенд-насеље, етно-село,
наменске објекте,
реконструкција замка или
утврёења, скица за рељефе,
тргове, ограде, прозорска
окна и
друге елементе екстеријера,
споменике и скулптуре у
пленеру...
Посебни садржаји:
 Истраживање: римска насеља
на
тлу Србије;
 Повезивање ученика путем
интернета са вршњацима из
другог места у Србији,
размена
фотографија и информација о
архитектури, споменицима и
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парковима;

Осмишљавање туристичке
туре;

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет;

локална заједница.
Препоруке за реализацију теме:

Излагање прилагодити сазнајним могућностима и
интересовањима ученика, приказати само
карактеристичне
примере;

Препоручује се обилазак родног места или
локалног окружења,
фотографисање објеката и споменика, скицирање
фасада и
споменика, разговор о елементима архитектуре,
стиловима,
фасадама, стубовима, фонтанама, споменицима;
 Подстицати ученике да процењују свој рад и
радове других;

По завршетку теме приказати радове свих
ученика у простору
школе и заједнички одабрати радове за
објављивање на
сајту/профилу школе.
Интернет:
http://www.greatbuildings.com/

 Препознавањ
е уметничких
вредности у
супкултури;
 Формирање
одговорног
односа према
очувању
здравља и
окружења.



 препозна естетске и
идејне вредности уличне
уметности;
 наведе материјале штетне
по
здравље и мере заштите;

уради скицу за мурал
или
графит.







Улична уметност









Појмови: улична уметност,
мурали, графити, тагирање;
Видови уличне уметности:
мурали, графити, стикери,
инсталације;
Историјат графита, легални
графити, графити у
галеријама;
Дискусија: намера уметника,
идеје, поруке, ставови,
емоције, стилови; тагирање по
културно-историјским споменицима,
знаменитим зградама,
приватној својини, радовима
уметника;
Материјали, опасност по
здравље и околину, мере
заштите;
Оријентациони избор
уметника, уметничких група и
пројеката: Edgar Mueller, Julian
Beever, Kurt Wenner, Jeroen
Koolhaas –Dre Urhahn, Ernesto
Neto, Mark Jenkins, Peter
Gibson, David Choe,
Cityzenkane, Belx2, Lady Pink,
Keith Jive, Baer, Ras Terms, Jon
Reiss (Bomb it-документарни
филм), Blu (одабрани радови),
Rinpa Eshidan, Reverse Graffiti
Project;
Израда скице за мурал или
графит традиционалним
материјалима или у
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рачунарском
Посебни садржаји:
Истраживање: улична култура,

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију теме:
 Разговарати о томе шта један графит чини
уметничким и о
различитим доживљајима посматрача;
 Радове ураёене у рачунарском програму треба
одштампати како би ученици по њима урадили
слободоручни цртеж уз додавање оригиналних
детаља;
 У складу са могућностима, реализовати скицу
еколошким бојама на оштећеном зиду школе или
у окружењу;
 Подстицати ученике да процењују свој рад и
радове других;
 По завршетку теме приказати радове свих ученика
у простору
школе и заједнички одабрати радове за
објављивање на
сајту/профилу школе.
Интернет:
http://www.graffiti.org/
http://www.barcelonastreetart.net/
http://www.unurth.com/
http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-artvandalism-graffiti-or-public-art-part-i/
http://www.metanamorph.com
http://www.european-street-painting.com
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrianstreet-art-by-peter-gibson/
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-passionstreet-art-on-show-in-bristol/
http://weburbanist.com

Времеплов

 Формирање
опште слике
о променама
у уметности
током
историје.





наведе узроке промена у
уметности током
историје;
прикаже ликовним радом
специфичност одабраног
историјског периода.

 Свакодневни живот,
проналасци, открића, важни
историјски догаёаји и
личности, одевање, намештај,
архитектура, ликовна
уметност, музика, позориште,
плес, спорт, забава... од
критско-микенске културе до
краја XX века;
 Ликовни приказ историјског
периода по избору ученика;
израда маски, костима,
шешира, перика, декорација,
скица за употребне предмете
...



Посебни садржаји:
Пројекат свих одељења,
тематска забава –
реконструкција одабраног
периода: израда сценографије,
костима, маски, фризура,
шминке, избор музике,
концерт, наступ хора,
представа, плес, луткарско
позориште...

На почетку теме ученике упознати са циљевима и
исходима наставе/учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Место реализације наставе:
 одговарајући кабинет.
Препоруке за реализацију наставе:
 Приказати визуелну презентацију појединачних
историјских периода, изнети само кључне
информације и карактеристичне примере;
 Разговарати о томе како су историјски догаёаји,
развој технологије и открића утицали на промене
у естетици и уметности ;
 Омогућити ученицима неспутано изношење
мишљења и идеја;
 По завршетку теме приказати радове свих ученика
у простору
школе и заједнички одабрати радове за
објављивање на
сајту/профилу школе.
Интернет :
http://www.historyworld.net/
http://www.hyperhistory.com/
http://www.eyewitnesstohistory.com
http://www.britannica.com/
http://www.fashion-era.com/
http://www.essentialsofmusic.com/
http://www.theatrehistory.com/

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Музичка култура, Српски језик и књижевност, Историја, Математика, Рачунарство и информатика
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА
60
четврти
1. Уочавање и схватање корелативних односа измеёу географије и медицине;
2. Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи;
3. Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи;
4. Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи;
5. Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори;
6. Стицање нових знања о могућностима лечења и унапреёивања здравља уз помоћ фактора географске средине;
7. Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу;
8. Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже;
9. Развијање самосвести, одговорно опхоёење према себи и окружењу.
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ТЕМА


Деловање времена и климе на организам човека

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
 наведе временске и климатске елементе
Разумевање
који утичу на здравље човека (инсолација,
појава, процеса и
температура ваздуха, ваздушни притисак,
промена у
ветрови, влажност, облаци и облачност,
атмосфери на
падавине)
основу
познавања
 објасни утицај климатских типова на
закона, теорија и
организам човека (медитеранска,
модела
планинска, континен-тална ...)
природних наука  објасни промене у организму човека које
настају са променом боравка у различитим
климатским областима и значај
аклиматизације
 прати временска стања у локалној средини
 дефинише одлике микроклиме
 наведе основне карактеристике
криптоклиме
 разуме утицај ултраљубичастог, видљивог
и инфрацрвеног зрачења на здравље људи
 разуме утицај температуре, влажности
ваздуха, ваздушног притиска, падавина и
ветрова на здравље људи
ЦИЉ
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ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Временски и климатски
елементи и њихов утицај на
организамчовека
 Типови климе – основне
одлике
 Појам микроклиме и
криптоклиме и њихов значај за
здравље људи
 Утицај Сунчеве радијације
(ултраљубичасто, видљиво и
инфрацрвено зрачење) на
здравље људи
 Утицај температуре,
влажности ваздуха, ваздушног
притиска, падавина и ветрова
на здравље људи

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (64 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Коришћење савремених
електронских помагала, аналогних
и дигиталних географских карата
различитог размера и садржаја
 Коришћење информација са
Интернета
 Коришћење интерактивних метода
рада
 Коришћење основне литературе уз
употребу савремених технологија
за презентовање.







Значај вода за здравље људи



Разумевање
појава, процеса и
промена у
хидросфери на
основу
познавања
закона, теорија и
модела
природних наука









зна појам и врсте атмосферских фронтова
зна која обољења спадају у метеоротропна
објасни савремене промене у атмосфери и
њихов утицај на здравље људи
разуме утицај климатских промена на
здравље људи
наведе загаёиваче ваздуха и мере заштите
познаје облике штетног дејства загаёујућих
материја из ваздуха
схвата да су за очување здравља неопходне
одговарајуће количине здравствено
исправне воде за пиће
зна да наброји болести које се преносе
водом
препознаје штетност сувише тврде/меке
воде за пиће
зна да наведе болести изазване лошим
хемијским саставом воде за пиће
објасни штетност купања у загаёеној води
објасни штетност наводњавања
пољопривредних култура загаёеном водом
наведе загаёиваче воде
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Атмосферски фронтови и
здравље; Метеоротропна
обољења
Климатске промене и здравље
Аерозагаёење и здравље људи;
Мере заштите и побољшања
квалитета ваздуха

Вода као услов и фактор
здравља
Хидричне епидемије
Тврдоћа воде и здравље
Болести изазване присуством
штетних хемијских материја у
води
Проблем загаёености вода:
степен загаёености, мере
заштите и пречишћавања вода

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
Оквирни број часова по темама
 Деловање времена и климе на
организам човека –10 часова
 Значај вода за здравље људи – 6
часова
 Рељеф, земљиште, биљни и
животињски свет и њихов значај
за здравље људи – 10 часова
 Друштвено-географске
карактеристике територије и
утицај на здравље људи – 10
часова
 Социјално-економске
карактеристике територије и
утицај на здравље људи – 8

Рељеф, земљиште, биљни и животињски свет и
њихов значај за здравље људи



Разумевање
појава, процеса и
промена у
литосфери,
педосфери и
биосфери на
основу
познавања
закона, теорија и
модела
природних наука











објасни утицај рељефа кроз промене
надморске висине на здравље људи –
планинска болест и висинска терапија
објасни утицај експозиције и нагиба терена
на здравље људи, као и на изградњу
стамбених и лечилишних објеката
познаје дејство појединих корисних и
штетних макро и микроелемената (Mg, F, I,
Se...) присутних у земљишту и подземним
водама
зна које су опасне и штетне материје у
земљишту
разликује природно од вештачког
јонизујућег зрачења
разуме штетност радона по здравље
разликује позитивно и негативно дејство
живог света на здравље
познаје више алергена биљног порекла
(полени трава, дрвећа и корова, алергени
буёи) и начин њиховог деловања на
здравље
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Утицај надморске висине,
експозиције и нагиба терена
на здравље људи
Медицинска географија и
геохемија предела
Основне керактеристике
земљишта и педолошки
ризици по здравље човека
Природно јонизујуће зрачење;
Утицај радона на здравље
Утицај живог света на здравље
Аероалергени биљног порекла

часова
 Савремене болести и ендемска
подручја у нашој земљи – 8
часова
 Географија здравља – 8 часова

Друштвено-географске карактеристике територије и утицај на здравље
људи




Разумевање
друштвених
појава и процеса
у сврху
превенције и

заштите здравља
становништва










зна проблеме у вези са природним
кретањем становништва наше земље
(наталитет, морталитет, природни
прираштај)
разуме утицај миграција на психофизичке
особине становништва
анализира биолошку структуру
становништва за потребе планирања
здравствене службе, превенције и заштите
разуме разлике у оболевању и умирању
припадника различитим структурама
становништва (полна, старосна,
професионална, расна, етничка, верска,
образовна)
зна утицај урбаних подручја на здравље
људи
зна утицај руралних подручја на здравље
људи
објасни како локација индустријских
објеката утиче на здравље људи
објасни како правилан избор локације
стамбених објеката утиче на здравље људи
разуме штетност неадекватне и нестручне
употребе пестицида и вештачких ёубрива у
пољопривреди
зна различите начине штетног деловања
саобраћаја на живот и здравље људи
(загаёење животне средине, ширење
заразних болести, саобраћајне несреће)

380










Природно кретање
становништва Србије
Механичко кретање
становништва Србије
Структуре становништва и
здравље
Урбана и рурална насеља –
савремене болести
Индустрија као извор загаёења
животне средине –
здравствени аспект
Избор места стамбене и
индустријске зоне у граду
Пољопривреда као извор
загаёења животне средине
Саобраћај и саобраћајна
инфраструктура и здравље
људи

Социјално-економске карактеристике
територије и утицај на здравље људи








Савремене болести и
ендемска подручја у
нашој земљи


Разумевање
социјалноекономских
услова живота у 
сврху превенције
и заштите
здравља

становништва

Стицање знања
о угрожености
здравља
савременог
човека и
настанку
болести






зна да објасни разлике у оболевању и
умирању меёу земљама са различитим
животним стандардом
зна да наведе пример болести која
одражава лоше социоекономске услове
живота (туберкулоза)
објасни важност правилне исхране за
здравље људи, тј. последице неправилне
исхране
зна распрострањеност болести изазваних
недовољном, односно претераном
исхраном
објасни облике штетних утицаја пореклом
из стамбене средине
зна врсте професионалних обољења,
превенцију и заштиту
зна врсте и начине ширења заразних
болести, као и њихову превенцију
зна начине ширења и превенције болести
зависности
зна најзаступљеније незаразне узроке
смрти у Србији и у свету
(кардиоваскуларне, малигне болести)
зна размештај ендемских болести у нашој
земљи (ендемска нефропатија, ендемска
гушавост, ендемска флуороза...)
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Значај животног стандарда за
здравље; Социјалноекономски услови живота,
приступачност здравственој
служби и могућности лечења у
земљама са различитим
животним стандардом
Савремено друштво и начини
исхране
Географски размештај болести
изазваних неправилном
исхраном
Утицај стамбених услова на
здравље људи
Утицај радне средине на
здравље људи
Врсте заразних болести,
њихова распрострањеност у
свету и у нашој земљи
Болести зависности и њихова
превенција
Географски размештај
незаразних обољења у свету и
код нас
Ендемске болести и њихово
распрострањење у нашој
земљи

Географија здравља



Стицање знања
о факторима
географске
средине који
позитивно делују
на здравље
човека













објасни физичко-хемијска својства морске
воде и утицај на здравље људи
објасни кретања морске воде и њихов
утицај на здравље људи –таласотерапија
зна географски размештај климатских
лечилишта у нашој земљи
зна индикације и контраиндикације
појединих климатских лечилишта
објасни појам термалних и минералних
вода
зна постанак и класификацију термалних и
минералних вода
зна физичка и хемијска својства термалних
и минералних вода
зна географски размештај термалних и
минералних вода у Србији
зна географско распрострањење лековитог
биља
зна својства и делотворност појединачних
биљних врста на организам човека
разуме утицај фитонцида у заштити
здравља људи












КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
• Биологија
• Хемија
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Благодети морског поднебља:
физичко-хемијска својства
воде, термичко и механичко
дејство воде на организам;
утицај приморске климе на
здравље
Благотворно дејство
планинске климе на организам
човека; Географски размештај
климатских лечилишта у
нашој земљи
Постанак термалних и
минералних вода и њихова
физичко-хемијска својства
Класификација и географски
размештај термалних и
минералних вода у нашој
земљи – балнеотерапија
Географски размештај
бањских лечилишта у нашој
земљи
Географска распрострањеност
лековитог биља
Значај биљака за превенцију и
заштиту здравља људи

Назив предмета:

ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ)

Годишњи фонд часова:

60

Разред:

четврти
12. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
13. Разумевање историјског простора и времена, историјских догаёаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности;
14. Развијање индивидуалног и националног идентитета;
15. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном,
регионалном, европском и глобалном оквиру);
16. Унапреёивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и
креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције
и културе аргументованог дијалога);
17. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
18. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

 Стицање знања

Село и град
некад и сад

о миграцијама
село – град као
константним
појавама у
историји
људског
друштва.
 Проширивање
знања о животу
сеоског и
градског
становништва у
Србији у XIX и
XX веку.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
 опише начин живот у српским
селима у XIX и XX веку;
 уочи сличности и разлике у
начину живота у српским
градовима и селима у XIX и
XX веку;
 разуме значај и последице
развоја модерних градова;
 образложи најважније узроке
и последице миграција село–
град;
 уочи разлике у начину
становања измеёу села и града
кроз историју;
 уочи разлике у начину
становања измеёу припадника
различитих друштвених
слојева кроз историју.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА




Живот у градовима и селима у новом веку и
савременом добу (примери Париза,
Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт
Петербурга...; просторно и урбано
планирање; индустријске четврти, радничка
насеља и предграёа; боемске четврти;
појава модерне инфраструктуре – водовод,
канализација, метро, проблем загаёења,
одношење и складиштење отпада;
становање – граёевински материјали, начин
градње, развој граёевинске технике, врсте
објеката и организација простора; разлика у
начину становања измеёу села и града и
измеёу припадника различитих друштвених
слојева, миграције; осветљење – гас и
струја; грејање, употреба соларне енергије,
кућни апарати; оплемињивање стамбеног
простора).
Живот у српским градовима и селима у XIX
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НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава.
Место реализације наставе:
Теоријска настава реализује се у учионици
или одговарајућем кабинету.



Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања.

 Проширивање

Култура
одевања и
исхране некад
и сад

знања о
променама у
начину одевања
и исхрани кроз
историју.
 Уочавање
промена у
начину одевања
код Срба кроз
историју.
 Уочавање улоге
различитих
културних
утицаја на
начин одевања
и исхрану код
Срба кроз
историју.

 уочи основна обележја








културе одевања од антике до
савременог доба;
идентификује основна
обележја културе одевања код
Срба кроз историју;
наведе и упореди разлике у
начину одевања измеёу села и
града кроз историју;
наведе и упореди разлике у
начину одевања измеёу
припадника различитих
друштвених група кроз
историју;
препозна и разуме утицаје
различитих култура на начин
одевања код Срба кроз
историју;
препозна и разуме утицаје
различитих култура на начин

и XX веку (примери Београда, Новог Сада,
Ниша, Крагујевца...; основни типови
Оквирни број часова по темама:
градских насеља – град, варош, варошица,
 Свакој од четири теме које буду изабране
„дивља‖ насеља; оријентални и европски
треба посветити четвртину часова
утицаји; електрификација, јавни градски
предвиёених наставним планом.
превоз – фијакери, трамваји, тролејбуси и
аутобуси; основни типови сеоских насеља,
обележја земљорадње, виноградарства и
сточарства; задруга, моба, позајмица;
пољопривредна оруёа, млинови, ветрењаче;
миграције село – град, разлике у становању
Препоруке за реализацију наставе:
код Срба: дворци, градске куће, конаци,
 задатак наставника је да на почетку
сеоске куће; дворови владара – Милоша,
школске године од дванаест понуёених
Михаила, Милана и Александра
наставних тема, ученицима предложи
Обреновића, кнеза Александра и краљева
шест, од којих ће они, као група, у складу
Петра и Александра Караёорёевића, Николе
са својим склоностима, изабрати четири,
Петровића, резиденције Јосипа Броза).
 структура програма конципирана је с

Култура одевања од антике до данас
циљем да помогне наставнику у
(материјали, начин обраде и бојење,
планирању непосредног рада са
разлике у одевању код припадника
ученицима, олакшавајући му одреёивање
различитих друштвених група; појава
обима и дубине обраде појединих
вештачких материјала, стилови у одевању,
наставних садржаја,
модне куће, појава модне индустрије,
 за сваку тематску целину дати су циљеви,
свакодневна и свечана одећа, џинс као
исходи и садржаји, а исходи треба да
карактеристика одевања младих у читавом
послуже да наставни процес буде тако
свету; накит, фризуре, шминка, парфеми...).
обликован да се наведени циљеви остваре,

Одевање код Срба кроз историју
 садржаје треба прилагоёавати ученицима,
(материјали и тканине – кудеља, конопља,
како би најлакше и најбрже достигли
чоја, крзно, кожа, лан, свила; разлика у
наведене исходе,
одевању код Срба у Хабзбуршком и
 наставник има слободу да сам одреди
Османском царству, као и код припадника
распоред и динамику активности за сваку
различитих друштвених група; граёанско
тему, уважавајући циљеве предмета,
одело и европски узори у облачењу
 програм се може допунити садржајима из
српског граёанског сталежа; униформе
прошлости завичаја, чиме се код ученика
државних чиновника, лекара, цариника,
постиже јаснија представа о историјској и
професора Лицеја и гимназија у
културној баштини у њиховом крају
обновљеној Србији; народна ношња,
(археолошка налазишта, музејске збирке),
савремени начин одевања).
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исхране код Срба кроз
историју;
 наведе и упореди
карактеристике исхране у
различитим историјским
периодима.



Култура исхране од антике до данас
(сакупљање и припремање намирница, лов
и риболов, начини чувања хране, пиће,
реконструкција могућег јеловника – двор,
град, село; посни и мрсни циклуси;
национална кухиња код Срба, утицаји
других кухиња; конзумирање кафе и
дувана, употреба источњачких зачина,
понашање за столом, прибор за јело;
кухињски апарати; ресторани „брзе
хране‖).
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у школама на наставном језику неке од
националних мањина могу се обрадити и
проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа,
 важно је искористити велике могућности
које историја као наративни предмет
пружа у подстицању ученичке
 радозналости, која је у основи сваког
сазнања,
 наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича‖ богата
информацијама и детаљима, не зато да би
оптеретили памћење ученика, већ да би им
историјски догаёаји, појаве и процеси били
предочени јасно, детаљно, живо и
динамично


 Проширивање

Војска, оружје
и рат некад и
сад

знања о развоју
војне технике и
променама у
начину
ратовања кроз
историју.
 Проширивање
знања о развоју
војске и начину
ратовања код
Срба кроз
историју.
 Развијање
критичког
става према
рату.

 уочи основна обележја ратова












Новац и банке
кроз историју



Проширивање
знања о улози
новца и банака
у економским
системима кроз
историју.
Усвајање знања
о улози новца и
банака у
свакодневном
животу некад и
сад.
Проширивање
знања о
историји новца
и развоју








и војне организације и технике
од антике до савременог доба;
разуме утицај научнотехнолошких достигнућа на
промене у начину ратовања
кроз историју;
уочи карактеристике развоја
оружја и војне организације;
уочи основна обележја војне
организације код Срба кроз
историју;
наведе и упореди
карактеристике ратовања у
различитим периодима;
разуме улогу појединца у рату
(војсковоёа, официра, регрута,
цивила);
аргументовано дискутује о
рату и његовим последицама
на живот људи.
уочи основне карактеристике
и функције новца од антике
до савременог доба;
изведе закључак о улози и
значају банака кроз историју;
уочи основна обележја
историјата српског новца и
банака кроз историју;
примени стечено знање о
новцу и банкама у
свакодневном животу.










Војска, оружје и рат кроз историју
(војничка опрема – одећа, оклопи,
штитови, оружје; родови војске, опсадне
справе, увежбавање ратничких вештина,
витешки турнири, мегдани, појава ватреног
оружја – од примитивних пушака аркебуза
и мускета до разорне артиљерије; увоёење
стајаће војске, развој модерне војне
стратегије и тактике – појава генералштаба,
униформе и војна одликовања; војно
образовање, живот војника у рату и миру;
жене у војсци; меёународне конвенције о
правилима ратовања, највеће војковоёе).
Војска код Срба кроз историју (српска
војска у средњем веку – опрема, начин
ратовања; Срби у аустријској и османској
војсци; војска устаничке Србије; војна
организација у XIX и XX веку у српској и
југословенској држави; војно образовање –
оснивање војне академије; српске и
југословенске војне униформе и
одликовања).
Нумизматика (као наука о постанку,
развоју и употреби кованог новца).
Новац и банке у садашњости (новац као
мера вредности, платежно средство и једно
од обележја самосталности државе; банка
као предузеће које тргује новцем; појмови
– штедња, трезор, кредит, камата, деоница,
инфлација, дефлација; фалсификовања
новца, новац у савременом потрошачком
друштву…).
Новац и банке у прошлости (историјат
новца и банака – од старог века до данас;
материјали од којих је израёиван новац,
историјски феномен „кварења‖ новца;
ликови и различити симболи на кованом и
папирном новцу...).
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 посебно место у настави историје имају











питања, како она која поставља наставник
ученицима, тако и она која долазе од
ученика, подстакнута оним што су чули у
учионици или што су сазнали ван ње
користећи различите изворе информација,
добро осмишљена питања наставника
имају подстицајну функцију за развој
историјског мишљења и критичке свести,
не само у фази утврёивања и
систематизације градива, већ и у самој
обради наставних садржаја,
у зависности од циља који наставник жели
да оствари, питања могу имати различите
функције, као што су: фокусирање пажње
на неки садржај или аспект, подстицање
пореёења, трагање за појашњењем,
настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о
томе шта се десило, већ и зашто се то
десило и какве су последице из тога
проистекле,
у настави треба што више користити
различите облике организоване активности
ученика (индивидуални рад, рад у пару,
рад у групи, радионице или домаћи
задатак),
да би схватио догаёаје из прошлости,
ученик треба да их „оживи у свом уму‖, у
чему велику помоћ може пружити
употреба различитих историјских текстова,
карата и других извора историјских
података (документарни и играни видео и
дигитални материјали, музејски експонати,
илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете
установама културе,

банкарства код
Срба.

Проширивање
знања о
веровањима и
обичајима у
прошлости и
садашњости.
 Уочавање
прожимања
веровања и
културе кроз
историју.
 Сагледавање
сличности и
разлика у
веровањима и
обичајима
некад и сад.
 Проширивање
знања о
веровањима и
обичајима код
Срба кроз
историју.



 Продубљивање

 уочи основна обележја

знања о развоју
образовања
кроз историју.
 Уочавање
сличности и
разлика у

образовања и васпитања од
антике до савременог доба;
 опише развој система
образовања и васпитања кроз
историју;



Верски живот
и обичаји
кроз историју

Образовање и
васпитање
кроз историју















уочи основна обележја
веровања од праисторије до
савременог доба;
наведе и упореди
карактеристике обичаја и
веровања у различитим
периодима;
идентификуке сличности и
разлике у обичајима
различитих верских заједница;
уочи утицај веровања и
обичаја на културно
стваралаштво;
разуме утицај и повезаност
верских институција и верског
живота кроз историју;
разуме утицај и повезаност
верских институција и верског
живота
код
Срба
кроз
историју;
препозна и разуме основне
одлике верског живота и
обичаја
код
Срба
кроз
историју.













Новац у Србији некад и сад (историјат
новца од средњег века до данас; динар као
званична валута модерне Србије; мотиви
на новчаницама; настанак и развој Народне
банке као прве финансијске институције у
Србији).
Веровања у старом Египту и Месопотамији
(загробни живот, балсамовање, хороскопи,
астрологија, обреди и ритуални
предмети...).
Веровања старих Грка и Римљана
(пророчишта, загробни живот, свештеници
и свештенице, приношење жртве
боговима...).
Религије Далеког истока.
Верски живот и обичаји у средњем веку
(главне одлике хришћанства, ислама и
јудаизма; обележја различитих верских
конфесија – сличности и разлике у
веровањима и обичајима; обележавање
верских празника, страхови средњовековног
човека).
Верски живот и обичаји у новом веку и
савременом добу (верски идентитет,
сличности и разлике измеёу католика,
протестаната, православаца, муслимана,
Јевреја; атеизам).

Образовање и васпитање у старом веку
(Египат, Месопотамија, стара Грчка и Рим).
Образовање и васпитање у средњем веку
(манастири као центри писмености и
образовања; оснивање школа и
универзитета, утицај цркве на образовање и
васпитање...).
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треба искористити и утицај наставе
историје на развијање језичке и говорне
културе (беседништва), јер историјски
садржаји богате и оплемењују језички
фонд ученика,
у раду са ученицима неопходно је имати у
виду интегративну функцију историје, која
у образовном систему, где су знања
подељена по наставним предметима,
помаже ученицима да постигну целовито
схватање о повезаности и условљености
географских, економских и културних
услова живота човека кроз простор и
време,
пожељно је избегавати фрагментарно и
изоловано учење историјских чињеница јер
оно има најкраће трајање у памћењу и
најслабији трансфер у стицању других
знања и вештина,
у настави треба, кад год је то могуће,
примењивати дидактички концепт
мултиперспективности,
одреёене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим садржајима
из сродних предмета,
током рада са ученицима потребно је
стално правити пореёења са савременим
добом, чиме се наглашава схватањe
континуитета у развоју друштва и
богатство садржаја из прошлости,
задатак наставника је и да подстиче
осамостаљивање ученика у прикупљању и
среёивању историјских података, да их
усмерава на различите изворе информација
и подучава их како да се према њима
критички односе, чиме се негује
истраживачки дух и занимање за науку и
подстиче развој мишљења заснованог на

образовању и
васпитању
некад и сад.
 Разумевање
утицаја
привредног
развоја на
квалитет
образовања.
 Продубљивање
знања о развоју
образовања код
Срба кроз
историју.

 опише развој система

 Уочавање



значаја
комуникација и
њиховог
развоја у
историји
друштва.
 Разумевање
утицаја
Комуникације,
комуникација
путовања и
на упознавање
туризам некад
и
и сад
приближавање
држава, народа
и њихових
култура.

образовања и васпитања код
Срба кроз историју;
 упореди карактеристике
образовања и васпитања у
различитим периодима;
 изведе закључак о значају
образовања и васпитања у
животу људи;
 препозна меёусобну
условљеност степена
привредног развитка и
квалитета образовања.










опише развој комуникација
од праисторије до савременог
доба;
наведе и упореди
карактеристике комуникације
у различитим периодима;
изведе закључак о значају
комуникације у животу људи
кроз историју;
разуме последице развоја
модерних комуникација;
изведе закључак о утицају
развоја комуникација на
интеграцију сваке нације и
друштва;
користи информације са
историјске карте и повеже их
са стеченим знањем о
комуникацијама;
уочи утицај комуникација на
приближавање држава,

Образовање и васпитање у новом веку и
савременом добу (појава штампарства и
ширење писмености, улога цркве и државе
– појава световног и обавезног образовања,
школских уџбеника; положај ученика –
награёивање и кажњавање, одевање
ученика...).
 Образовање и васпитање код Срба
(манастири као центри писмености и
образовања; значај Хиландара,
просветитељски рад у устаничкој Србији,
оснивање световних школа, оснивање
Лицеја, Велике школе и Београдског
универзитета; један дан у школи, школска
слава, одевање ученика, школовање женске
деце; стипендирање ученика).

Комуникације, путовања и туризам кроз
историју (утицај трговине и војних похода
на развој комуникација; ходочашћа – света
места, мисионари; значајни сајмови, развој
поштанског, телеграфског, телефонског,
железничког, аутомобилског и авионског
саобраћаја; ауто и авио клубови, новине и
новинарство, Интернет, откривање нових
дестинација, гостионице и хотели, бање).










провереним чињеницама и аргументима,
овај предмет пружа велике могућности за
интеграцију школског и ваншколског
знања ученика, за излазак из оквира
школских уџбеника и учионица,
укључивање родитеља и суграёана који
поседују знања, колекције, књиге, филмове
и другу граёу која може да помогне у
реализацији програма,
наставник треба да тежи комбиновању
различитих метода рада (кратка предавања,
гледање филмова, читање књига,
дискусије, анализа писаних извора, слика и
фотографија...),
у извоёењу наставе самостално
истраживање ученика је најважније, без
обзира на изабране методе рада, а
наставникова је улога да организује
наставу, пружи помоћ ученицима у раду
(од давања информација до упућивања на
изворе информација) и да подстиче
интересовање ученика за предмет,
у припреми и реализацији часова
наставницима може користити следећа
литература:

Д. М. Ацовић, Хералдика и Срби, Београд
2008.
Д. Бабац, Специјалне јединице
југословенске
војске у Априлском рату, Београд 2006.
Д. Бабац, Ч. Васић, М. Марковић,
Црногорска војска 1896–1916, Београд
2007.
Д. Бандић, Народна религија Срба у 100
појмова, Београд 2004.
В. Бикић, Средњовековно село, Београд
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 Продубљивање

Друштвени и
породични
живот кроз
историју

знања о развоју
друштвеног и
породичног
живота кроз
историју.
 Уочавање
сличности и
разлика у
друштвеном и
породичном
живота некад и
сад.
 Проширивање
знања
о
друштвеном и
породичном
животу
код
Срба
кроз
историју.















народа и њихових култура.
идентификује основна
обележја друштвеног живота
од антике до данас;
идентификује основна
обележја породичног живота
од антике до данас;
наведе основна обележја
друштвеног живота код Срба
кроз историју;
наведе основна обележја
породичног живота код Срба
кроз историју;
упореди карактеристике
друштвеног и породичног
живота у различитим
периодима;
уочи сличности и разлике у
начину обележавања празника
кроз историју;
истакне одлике друштвеног и
породичног живота данас у
односу на раније епохе.









Фотографија,
филм, радио и
телевизија
кроз историју

 Проширивање

 уочи основна обележја развоја



знања о развоју
фотографије,
филма, радија и
телевизије кроз
историју.
 Разумевање
утицаја
фотографије,
филма, радија и

фотографије, филма, радија и
телевизије кроз историју;
 изведе закључак о значају
фотографије, филма, радија и
телевизије у животу појединца
и читавог друштва;
 изведе закључак о значају
фотографије, филма, радија и
телевизије као историјских



Друштвени живот од антике до данас (игре,
гозбе, плес уз музику, музички
инструменти, позориште, маскирање,
трубадури, властеоске гозбе: жонглери,
путујући свирачи и забављачи; балови,
позориште у доба Шекспира и Молијера,
настанак опере, књижевне дружине и
читалишта, концерти, биоскопи, игре на
срећу, савремена популарна музика).
Друштвени живот код Срба кроз историју
(основни празници и њихов значај; утицај
политичких прилика на празнике и
празновања, радни и нерадни дани;
различити облици друштвених активности
на селу и у граду...).
Породични односи од антике до данас
(положај мушкарца, жене и детета,
свадбени обичаји, однос према старијима,
породични празници, традиционални и
модерни погледи на породицу; промене у
односима меёу половима...).
Породични односи код Срба кроз историју
(положај мушкарца, жене и детета;
свадбени обичаји, однос према старијима,
породични празници – крсна слава...)
Значај фотографије, филма, радија и
телевизије (као техничких достигнућа,
начина уметничког изражавања, средстава
масовне комуникације, сазнавања и
образовања, и као историјских извора).
Фотографија, филм, радио и телевизија
кроз историју (развој – оптичка сочива,
дагеротипија, мокра плоча, фото-апарат,
филмска трака, покретне слике, биоскоп,
радио таласи; прва филмска пројекција,
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2007.
М. Благојевић, Србија у доба Немањића,
Београд 1989.
С. Бојанин, Забаве и светковине у
средњовековној Србији (од краја XII до
краја XV века), Београд 2005.
Е. Бухари, Наполеонова гардијска коњица,
Београд 2006.
А. Веселиновић, Р. Љушић, Српске
династије, Нови Сад 2001.
П. Вилар, Злато и новац у повијести 1450–
1920, Београд 1990.
А. Вулетић, Ј. Мијаиловић, Између посела
и балова. Живот у Србији у 19. веку,
Београд 2005.
Р. Вучетић, Престоница независне Србије
(1878–1918), Београд 2008.
К. Гравет, Витезови, Београд 2006.
С. Димитријевић, Средњовековни српски
новац, Београд 1997.
Љ. Димић, Културна политика у
Краљевини Југославији 1918–1941, I–III,
Београд 1996.
А. Ђуровић, Модернизација образовања у
Краљевини Србији 1905–1914, Београд
2004.
Историја приватног живота, I-V,
приредили Ф. Аријес и Ж. Диби, Београд
2000–2004.
М. Јовановић-Стојимировић, Силуете
старог Београда, Београд 2008.
Д. Косановић, Почеци кинематографије на
тлу Југославије 1896–1918, Београд 1985.
Лексикон српског средњег века, приредили
С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999.
П. J. Марковић, Београд 1918–1941,
Београд 1992.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју

телевизије на
друштвени,
политички и
културни
живот.
 Проширивање
знања о развоју
фотографије,
филма, радија и
телевизије у
Србији.
 Уочавање
значаја
фотографије,
филма, радија и
телевизије као
историјских
извора.

извора;
 опише развој фотографије,
филма, радија и телевизије у
Србији;
 разуме последице развоја
фотографије, филма, радија и
телевизије.

 Продубљивање



знања о развоју
здравствене
културе кроз
историју.
 Уочавање
утицаја
економског и
културног
развитка на
степен
здравствене
културе.
 Проширивање











уочи основна обележја развоја
здравствене културе од антике
до данас;
уочи основна обележја развоја
здравствене културе код Срба
кроз историју;
наведе и упореди различите
методе лечења кроз историју;
разуме повезаност степена
економског и културног
развитка и здравствене
културе;
разуме значај хуманитарних

филм као извор информација о догаёајима;
филм као масовна забава и индустрија;
почетак ере звучног филма, појава
анимираних филмова; појава колор
филмова; филмски фестивали и награде;
оснивање радио-станица, појава телевизије;
превласт телевизије над другим медијима у
другој половини XX века; примери
злоупотребе фотографије, филма, радија и
телевизије у XX веку).
Фотографија, филм, радио и телевизија у
Србији некад и сад (делатност дворског
фотографа Анастаса Јовановића,
породични фото-албуми, прва филмска
пројекција у Србији 1896, први српски
филмови и биоскопи; почетак рада прве
радио-станице – Радио Београда 1929, јавна
демонстрација телевизије на сајму у
Београду 1939, тајно праћење програма
Радио Лондона за време окупације,
оснивање Телевизије Београд 1958, кућни
радио и ТВ апарати као показатељи
животног стандарда).



Брига о телу и здрављу од антике до данас
(болести људи, хигијенски услови,
епидемије, развој медицине, медицински
инструменти, лекови и лековито биље,
здравствене установе – манастирске
болнице, санаторијуми, стационари,
домови здравља, апотеке; начини
здравствене заштите и превентиве,
хуманитарне организације).



Брига о телу и здрављу код Срба (утицај
животних услова и хигијенских прилика на
појаву болести; најчешће болести и
епидемије, народна медицина и
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П. J. Марковић, Београд између Истока и
Запада 1948–1965, Београд 1996.
П. J. Марковић, Трајност и промена.
Друштвена историја социјалистичке
свакодневице у Југославији и Србији,
Београд 2007.
М. Милићевић, Грб Србије: развој кроз
историју, Београд 1995.
Ј. Миодраговић, Народна педагогија у
Срба или како наш народ подиже пород
свој, Београд 1914.
Д. Мрёеновић, А. Палавестра, Д. Спасић,
Родословне таблице и грбови српских
династија и властеле, Београд 1987.
Образовање код Срба кроз векове, Београд
2001.
Е. Пирсон, Стара Грчка, Београд 2006.
Р. Плат, Свет филма, Београд 2006.
Приватни живот у српским земљама
средњег века, приредиле С. МарјановићДушанић и Д. Поповић, Београд 2004.
Приватни живот у српским земљама у
освит модерног доба, приредио А. Фотић,
Београд 2005.
Приватни живот код Срба у
деветнаестом
веку. Од краја осамнаестог века до Првог
светског рата, приредили А. Столић и
Н. Макуљевић, Београд 2006.
Приватни живот код Срба у двадесетом
веку, приредио М. Ристовић, Београд 2007.
Р. Радић, Страх у позној Византији I-II,
Београд 2000.
Р. Радић, Византија – пурпур и пeргамент,
Београд 2006.
Р. Радић, Цариград – приче са
Босфора, Београд 2007.

Грбови и
заставе некад
и сад

знања о развоју
здравствене
културе код
Срба.
 Продубљивање
знања о развоју
грбова и
застава и
њиховом
значају у
историји.
 Упознавање са
развојем,
улогом и
значајем грбова
и застава у
прошлости
српског народа.

 Проширивање

Спорт некад и
сад

знања о развоју
спортског
живота кроз
историју.
 Уочавање
сличности и
разлика у

организација и њиховог
деловања.

 уочи основна обележја развоја



грбова и застава кроз
историју;
уочи основна обележја развоја
грбова и застава код Срба кроз
историју;
изведе закључак о значају
грбова и застава кроз
историју;
наведе најчешће хералдичке
симболе;
опише изглед и порекло
савременог српског грба и
заставе.














уочи основна обележја спорта
од антике до савременог доба;
разуме улогу и значај спорта у
људском друштву;
именује и опише спортске
дисциплине заступљене на
античким Олимпијским
играма;
наведе и упореди





надрилекарство, манастирске болнице;
прве болнице и лекари, отварање болница у
Србији у време кнеза Милоша, оснивање
Медицинског факултета у Београду...).
Улога и значај грбова и застава (као
симбола државе, нације, владара, војске,
града, установе, предузећа, политичке
организације, спортског друштва...; појава
грбова у XII веку – породични грбови на
штитовима као начин распознавања
витезова на турнирима и у ратним
походима; грбови на заставама, новцу,
печатима, поштанским маркама,
споменицима, шлемовима...; најчешћи
хералдички симболи; појава првих застава
– вексилум – застава римских царева,
лабарум – застава Константина Великог;
основни елементи застава).
Грбови и заставе у прошлости српског
народа (порекло савременог српског грба и
заставе, значење четири оцила, најчешћи
хералдички симболи на грбовима српских
нововековних и средњовековних држава и
династија и властелинских породица –
двоглави бели орао Немањића, Лазаревића,
Караёорёевића, Обреновића и ПетровићаЊегоша, лав Бранковића и ПетровићаЊегоша, вук Балшића, љиљани
Котроманића...).
Улога и значај спорта од антике до
савременог доба (спорт као део бриге о
здрављу и као забава; спорт и Олимпијске
игре у античкој Грчкој као основ спортских
игара савременог доба; спортска
надметања кроз историју – најпопуларнији
спортови, аматерски и професионални
спорт, модерне Олимпијске игре).
Спорт код Срба кроз историју (народне и
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Службено одело у Србији у 19. и 20. веку,
Београд 2001.
Д. Стојановић, Калдрма и асфалт.
Урбанизација и европеизација Београда
1890–1914, Београд 2008.
Ж. Стојановић, Папирни новац Србије и
Југославије, Београд 1996.
Н. Томас, Д. Бабац, Армије на Балкану
1914–1918, Београд 2006.
Џ. Харт, Стари Египат, Београд 2006.
Ф. Џајс, Витезови кроз историју, Београд
2003.
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном
граду, Београд 2004.Ф. Џајс, Џ. Џајс,
Живот у средњовековном замку, Београд
2005.
Ф. Џајс, Џ. Џајс, Живот у средњовековном
селу, Београд 2006.
С. Џејмс, Стари Рим, Београд 2006.

спортским
играма и
надметањима
некад и сад.
 Проширивање
знања о развоју
спортског
живота код
Срба.



карактеристике спортских
надметања у различитим
периодима;
опише развој спортског
живота код Срба.

пастирске игре као прва спортска
надметања, прва спортска друштва,
оснивање Српског олимпијског клуба 1910,
учешће на меёународним такмичењима и
велики успеси, спортска друштва и
клубови; савремени спорт и спортски
живот).

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Српски језик и књижевност
 Географија
 Социологија са правима граёана
 Граёанско васпитање
 Верска настава
 Ликовна култура
 Музичка култура
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета:

ТЕМА

Дисперзни
системи

ХЕМИЈА
64 или 60
трећи или четврти
1. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу;
2. Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
3. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
4. Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
5. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
6. Разумевање односа измеёу структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
7. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
8. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
9. Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и
друштвеним наукама;
10. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити
у стању да:

 Разумевање
корпускуларног
концепта преко
односа компоненти у
дисперзном систему
 Разумевање односа
измеёу
квалитативног
састава дисперзног
система и његових
својстава
 Разумевање односа
измеёу
квантитативног

 изводи израчунавања у којима
користи податке о
растворљивости супстанце на
датој температури
 објасни утицај температуре на
растворљивост супстанци
 израчуна масени процентни
садржај раствора, количинску
концентрацију, масену
концентрацију и молалност
раствора
 прерачуна један начин
исказивања садржаја раствора у
други
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ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
Класификације
дисперзних система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни састав
раствора
Разблаживање раствора
Колигативна својства
раствора неелектролита

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе,
односно учења, планом рада и
начином оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:



теоријска настава
демонстрациони огледи

Место реализације наставе

састава дисперзног  израчуна садржај раствора
система и његових
добијеног разблаживањем
својстава
 израчуна садржај раствора
 Разумевање значаја
добијеног мешањем два
примене дисперзних
раствора исте супстанце
система у
различитог садржаја
свакодневном
 објасни снижење тепмпературе
животу и
мржњења, повишење
професионалном
температуре кључања раствора у
раду
односу на растварач
 објасни феномен осмотског
притиска раствора
 одреди температуру мржњења
раствора неелектролита
 одреди температуру кључања
раствора неелектролита
 израчуна осмотски притисак у
раствору неелектролита

394

Теоријска настава се реализује у
 одговарајућем кабинету
 специјализованој учионици
 учионици

Препоруке за реализацију наставе
• Неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
• Ново градиво обрадити увоёењем
што више примера из реалног живота
и подстицати ученике на размишљање
и самостално закључивање
• Наставник бира примере и
демонстрационе огледе у складу са
потребама струке
• Прилагодити разматрање
квантитативног аспекта хемијских

 Разумевање значаја
примене раствора
електролита у
свакодневном
животу и
професионалном
раду

Раствори
електролита

 објасни електролитичку
дисоцијацију
 хемијским једначинама
представи електролитичку
дисоцијацију јаких и слабих
електролита
 примени степен дисоцијације
као критеријум за процену
јачине електролита
 израчунава концентрацију јона
у растворима јаких и слабих
електролита на основу степена
дисоцијације
 примени константу
дисоцијације као критеријум за
процену јачине електролита
 објасни јонски производ воде
 израчунава концентрације
водоникових и хидроксидних
јона у растворима слабих
киселина и база на основу
константе дисоцијације
 објасни феномен хидролизе
соли
 тумачи појмове : киселина,
база, амфолит и коњуговани
пар у светлу протолитичке
теорије
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 Електролитичка
дисоцијација
 Јаки и слаби електролити
 Степен електролитичке
дисоцијације
 Константа дисоцијације
 Јонски производ воде и
pH вредност
 Хидролиза соли
 Протолитичка теорија
киселина и база
 Пуферски системи
 Колигативна својства
раствора електролита

реакција потребама образовног
профила
• Упућивати ученике на претраживање
различитих извора, применом
савремених технологија за
прикупљање хемијских података
• Указивати на корисност и штетност
хемијских производа по здравље људи
- Указивати на повезаност хемије са
техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:



усмену проверу знања
писану проверу знања

Број часова по темама:
Дисперзни системи (12)
Раствори електролита (24)
Стехиометријска израчунавања (24)
Број часова по темама прилагодити
укупном броју часова

 објасни деловање пуферских
система по теорији
електролитичке дисоцијације
 објасни деловање пуферских
система по протолитичкој
теорији
 зна пуферске системе телесних
течности
 израчунава концентрацију
водоникових и хидроксидних
јона у пуферским системима
 израчуна промену pH
вредности пуферског система
по додатку јаке киселине или
јаке базе
 објасни разлику колигативних
својстава раствора електролита
и неелектролита
 одреди температуру мржњења
раствора електролита
 одреди температуру кључања
раствора електролита
 израчуна осмотски притисак у
раствору неелектролита
 Разумевање
концепта одржања
материје кроз
принципе одржања
масе и енергије
Стехиометријска
 Разумевање
израчунавања
корпускуларног
концепта у процесу
одигравања

 објасни квалитативно и

квантитативно значење

хемијских формула
 израчуна масени елементарни
састав једњења на основу

молекулске формуле
 одреди емпиријску формулу
једињења на основу масених

односа елемената у њему
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Основни хемијски закони
Квалитативно и
квантитативно значење
хемијских формула
Квалитативо и
квантитативно значење
хемијских једначина
Типови хемијских
реакција-

хемијских реакција

 одреди емпиријску формулу
једињења на основу масеног
елементарног процентног саства 
једињења
 објасни квалитативно и
квантитативно значење хемијске
једначине
 пише хемијске једначине
важних хемијских реакција
 одреди коефицијенте у
хемијским једначинама
 тумачи појам оксидациног броја
 разликује оксидационо и
редукционо средставо у
реакцији оксидоредукције
 примени метод електронског
биланса за одреёивање
коефицијената у једначини
реакције оксидоредукције
 врши израчунавања из
хемијских једначина на основу
количинских, масених односа и
односа броја честица реактаната
и продуката у реакционом
систему
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осидоредукционе
реакције
Стехиометријска
израчунавања на основу
хемијских једначина

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Циљеви предмета:

ТЕМА


Угљени
хидрати

ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА
64 или 60
трећи или четврти
1. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу;
2. Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
3. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
4. Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
5. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
6. Разумевање односа измеёу структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
7. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
8. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
9. Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и
друштвеним наукама;
10. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
ИСХОДИ
ОБАВЕЗНИ И
По завршетку теме ученик ће бити
ЦИЉ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
у стању да:
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

Фишеровим
пројекционим

Хемијска структура и
На почетку теме ученике упознати са
Разумевање
формулама представи
својства моносахарида:
циљевима и исходима наставе, односно
условљености
структуру молекула
пенотозе (рибоза и
учења, планом рада и начином оцењивања.
физичких и
моносахарида
дезоксирибоза), хексозе
хемијских својстава
 ојасни настајање цикличних
(глукоза, маноза, фруктоза) Облици наставе
угљених хидрата
(полуацеталних и
 Хемијска структура и
природом
полукеталних) облика молекула
својства
Предмет се реализује кроз следеће облике
функционалних
моносахарида
олигосахарида:малтоза,
наставе:
група, њиховим
 Хејвортовим перспективним
лактоза, сахароза
положајем и
формулама прикаже цикличне
 Хемијска структура и
њиховом
 теоријска настава
форме молекула моносахарида
својства полисахарида:
интеракцијом
 демонстрациони огледи

објасни
разлику
измеёу
скроб,
целулоза,
гликоген
унутар молекула
Фишерових и Хејвортових
 Улога угљених хидрата
формула моносахарида
 објасни појам аномерије
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Разумевање
феномена
изомерије, посебно
оптичке изомерије
и аномерије
Развијање система
критеријума за
класификације
угљених хидрата








 Развој хемијске
научне писмености и
способности
комуникације у
хемији коришћењем и
применом Фишерових
и Хејвортових
формула






 Разумевање
биолошког значаја
угљених хидрата



 Разумевање значаја
примене угљених
хидрата у струци и
у свакодневом
животу





хемијским једначинама
представи: дехидратацију,
епимеризацију, граёење
гликозида, редукцију и
оксидацију моносахарида
тумачи биолошки значај
моносахарида
објасни настајање гликозидне
везе меёу молекулима
моносахарди
објасни појам редукујућих и
нередукујућих дисахарида
хемијском једначином
представи реакцију хидролизе
гликозидне везе у молекулима
олигосахарида
тумачи биолошки значај
олигосахарида
објасни структуру скроба,
гликогена и целулозе
представи гликозидне везе у
молекулима полисахарида
разликује полисахариде по
физичким својствима
тумачи биолошки значај
полисахарида

Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у
 одговарајућем кабинету
 специјализованој учионици
 учионици
Препоруке за реализацију наставе
• Неопходна предзнања поновити уз
максимално ангажовање ученика
• Ново градиво обрадити увоёењем што
више примера из реалног живота и праксе
и подстицати ученике на размишљање и
самостално закључивање
• Наставник бира примере и
демонстрационе огледе у складу са
потребама струке
• Прилагодити разматрање квантитативног
аспекта хемијских реакција потребама
образовног профила
• Упућивати ученике на претраживање
различитих извора, применом савремених
технологија за прикупљање хемијских
података
• Указивати на корисност и штетност
хемијских производа по здравље људи
- Указивати на повезаност хемије са
техничко-технолошким, социо-економским
и друштвеним наукама
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Липиди



 разуме критеријуме за
Разумевање
класификацију липида
условљености

објасни хемијску структуру
физичких и
хемијских својстава осапуњивих липида
липида структуром  класификује осапуњиве липиде
према хемијском саставу
њихових молекула
 тумачи биолошки значај масти
и уља, фосфоглицерида,
Развијање система
сфинголипида и воскова
критеријума за
 објасни хемијску структуру
класификације
неосапуњивих липида
липида
 разликује стероле, жучне
киселине и стероидне хормоне








Класификације липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав воскова
Хемијска структура
неосапуњивих липида
Стероидни хормони
Биолошки значај липида

Оцењивање
 усмену проверу знања
 писану проверу знања
Број часова по темама:
Угљени хидрати (18)
Липиди (13)
Протеини (18)
Нуклеинске киселине (8)
Витамини (3)
Број часова по темама прилагодити
укупном броју часова.



Разумевање
биолошког значаја
липида



Разумевање значаја
примене липида у
струци и у
свакодневом
животу



тумачи биолошки значај
холестерола, жучних киселина
и стероидних хормона
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Протеини

Разумевање
условљености
физичких и
хемијских својстава
аминокиселина и
протеина природом
функционалних
група и њиховим
положајем у
молекулу



Развијање система
критеријума за
класификације
аминокиселина и
протеина
















Разумевање
биолошког значаја
аминокиселина и
протеина




објасни физичка својства
аминокиселина
тумачи појам изоелектричне
тачке катјонског, анјонског и
цвитерјонског облика
аминокиселине
класификује аминокиселине и
протеинске аминокиселине
објасни примарну, секундарну,
терцијарну и кватернерну
структуру протеина
класификује протеине према
хемијској структури и према
биолошкој функцији
наведе најзначајније бојене
реакције протеина
објасни структуру ензима
користи номенклатуру ензима
објасни механизам дејства
ензима
наведе факторе који утичу на
активност ензима

Разумевање значаја
примене протеина у
струци и у
свакодневом
животу
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Аминокиселине као
структурне јединице
протеина
Кисело-базна својства
аминокиселина
Растворљивост амино
киселина
Бојене реакције на протеине
Улога различитих
протеина: ензими,
заштитни протеини,
хормони, токсини,
структурни протеини
Ензими- механизам дејства,
фактори који утичу на
активност ензима,
номенклатура



Нуклеинске
киселине

Разумевање
условљености
физичких и
хемијских својстава
нуклеозида,
нуклеотида и
нуклеинских
киселина
структуром
њихових молекула











Разумевање
биолошког значаја
ДНК и РНК



Разумевање
условљености
физичких и
хемијских својстава
витамина
структуром
њихових молекула



Разумевање
биолошког значаја
витамина







Витамини





објасни разлику измеёу
пуринских и пиримидинских
база
пише формуле нуклеозида
пише формуле нуклеотида
објасни структуру нуклеинских
киселина
тумачи разлику у структури
ДНК и РНК
објасни биолошки значај и
функцију нуклеинских киселна



објасни биолошки значај
витамина
примењује номенклатуру
витамина
тумачи физичка сввојства
липосолубилних витамина
објасни хемијску структуру
витамина А1 и његовог
провитамина
тумачи физичка сввојства
хидросолубилних витамина
објасни хемијску структуру
витамина С
објасни улогу антиоксиданаса у
биолошким системима
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Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и пиримдинске
базе
Нуклеозиди, нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција ДНК
и РНК

Биолошки значај витамина
Номенклатура витамина
Хемијска структура
липосолубилних витамина
Хемијска структура
хидросолубилних витамина

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
34

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЈА, МИ И
ДРУГИ

први
1. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан,
одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
2. Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
3. Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.
ЦИЉ

 Подстицање ученика
на меёусобно
упознавање
 Подстицање ученика
да сагледају
меёусобне
сличности и разлике
и уваже их
 Развој негативног
става према било
ком облику
дискриминације

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
 Анализира своје особине и
да их представи другима
 Препозна, анализира
сличности и разлике унутар
групе
 Прихвати друге ученике и
уважи њихову различитост
 Препозна предрасуде,
стереотипе,
дискриминацију,
нетолеранцију по
различитим основама
 Сагледа могуће последице
нетолеранције,
дискриминације, стереотипа,
предрасуда и начине
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ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА






Лични идентитет
Откривање и уважавање
разлика
Групна припадност
Стреотипи и предрасуде
Толеранција и
дискриминација

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава
Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Активности на првим часовима треба
тако организовати да се обезбеди

КОМУНИКА  Оспособљавање
ЦИЈА У
ученика за
ГРУПИ
комуникацију у
групи

ОДНОСИ У
ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦ
И

 Искаже,образложи и брани
мишљење аргументима
 Активно слуша
 Дебатује и дискутује на
неугрожавајући начин,
уважавајући мишљење
других
 Објасни разлику измеёу
дијалога и дебате
 Објасни разлоге и начине
настанка гласина у
свакодневној комуникацији
и објасни последице које
изазивају гласине

 Ради у групи/тиму
 Препозна предности
групног/тимског рада
 Учествује у доношењу
групних одлука
 Разликује могуће облике
учешћа младих у
друштвеном животу
 Објасни потребу и важност
партиципације младих у
друштвеном животу
 Објасни степене и облике
 Подстицање ученика
учешћа младих у
да сукобе решавају
друштвеном животу
на конструктиван
начин и избегавју
 Објасни разлоге,ток и
сукобе
последице сукоба
 Оспособљавање
ученика за рад у
групи/тиму и
меёусобну сарадњу

 Објасни ефекте конфликта
на ток комуникације

















Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих:
"Лествица
партиципације"
Радити заједно
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Самопоуздано
реаговање
Гласине
Неслушање,активно
слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Воёење дебате и
дијалога

Динамика и исходи
сукоба
Стилови поступања у
конфликтима
Сагледавање проблема
из различитих углова



меёусобно
упознавање
ученика,
упознавање ученика са циљевима и
наставним садржајима предмета, али
и тако да наставник добије почетни
увид у то са каквим знањима,
ставовима и вештинама из области
граёанског
васпитања
група
располаже с обзиром да нису сви
ученици у основној школи похаёали
наставу граёанског васпитања у истој
мери.
Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног
контекста прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеёује
усаглашавањем
садржаја
са
одговарајућим
методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у
припреми и реализацији активности,
а заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
У
реализацији
овог
програма

 Уочи факторе који одреёују
понашање у ситуацијама
конфликта
 Анализира сукоб из
различитих улова,
 Оспособљавање
(препознаје потребе и
ученика да
страхове актера сукоба) и
препознају примере
налаи конструктивна
насиље у својој
решења прихватљива за обе
средини и преузму
стране у сукобу.
одговорност за
 Образложи предности
сопствено понашање
конструктивног начине
у таквој ситуацији
решавања сукоба
 Објасни значај посредовања
у сукобу
 Препозна и објасни врсте
насиља
 Идентификује и анализира
узроке насиља у својој
средини, меёу вршњацима,
школи
 Идентификује и анализира
могуће начине реаговања
појединца у ситуацијама
вршњачког насиља , из
позиције жртве и посматрача
 Прихвати одговорност за
сопствено понашање
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Налажење решења
Постизање договора
Извини







Посредовање
Насиље у околини
Вршњачко насиље
Насиље у школи.
Постизање мира

наставник
је
извор
знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје повратну
информацију.
 Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања,
већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
 За успешно реализовање наставе број
ученика у групи не би требала да
буде већа од 25 ученика. Оптималан
број ученика је 15-20 ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
4. праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
 Ја, ми и други (7 часова)
 Комуникација у групи (9 часова)
 Односи у групи/заједници (18
часова)

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

35

Разред:

други

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
ТЕМА
ЦИЉ
стању да:
 Објасни значење и смисао
ПРАВА И
 Упознавање
људских права
ОДГОВОРНОСТИ
ученика са
 Разликује врсте људских права
врстама
(лична, политичка,
права и
социјалноекономска, културна,
природом
здравствена права)
(универзално  Анализира и објашњава однос
ст,
права и одговорности
целовитост,
 Објасни целовитост и узајамну
недељивост)
повезаност људских права
 Објасни универзалност и
 Упознавање
развојност људских права
ученика са
 Објашњава потребу посебне
начинима и
заштите права детета
механизмима  Проналази примере и показатеље
заштите
остваривања и кршења људских
права
праваа
 Процени положај појединца и
 Сагледавање
друштвених група са аспекта
значаја
људских права
личног
 Објасни механизме и начине за
ангажовања у
заштиту људских права
заштити
 Анализира и тумачи основна
сопствених
меёународна и домаћа документа
права и
из области људских права
права других
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ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА






Потребе и права
Права и правила
Права и закони
Меёународна документа
о заштити права
Права и вредности






Врсте права
Односи меёу правима
Сукоб права
Дечја и људска права



Конвенције и
заступљеност права у
штампи
Одговорност одраслих
Одговорност деце
Кршење права детета
Заштита права детета






НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава
Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеёује

људи

ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

 Подстицање
ученика на
активну
партципацију
у животу
школе
 Развијање
вештина
планирања
акција

 Објасни улогу најзначајнијих
институција и процедуре заштите
људских права
 Објасни улогу појединца и група
у заштити људских права

 Идентификује проблеме у својој
локалној заједници/ школи
 Анализира изабране проблеме,
изучава их
 Предлаже активности и дискутује
о њима са осталим члановима
тима
 Сараёује са члановима тима и
учествује у доношењу одлука
 Формулише циљеве и кораке
акције
 Иницира активности ,прати их и
оцењује их
 Представи путем јавне
презентацију нацрт акције и
резултате акције



 Избор проблема
 Идентификација могућих
решења
 Припрема нацрта акције
 Реализација акције (ван
редовних часова и
учионице)
 Анализа реализоване
акције
 Представљање резултата
акције
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усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном
разменом информација унутар
групе.
Добар индикатор успешне
наставе је способност ученика да
адекватно примењују стечена
знања и вештине и да у пракси
изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и
реализацији активности, а заједно
са групом да обезбеди повратну
информацију о њеној
успешности.
У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор
и
водитељ
ученичких активности и особа
која даје повратну информацију.
Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
стицања сазнања,
већ и за
подстицање
самопоуздања,
учешћа
у раду
групе
и
мотивације за предмет
За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би
требала да буде већа од 25
ученика. Оптималан број ученика
је 15-20 ученика

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
 Права и одговорности (18
часова)
 Планирање и извоёење акције (17
часова)
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
ТЕМА
ДЕМОКРАТИ
ЈА И
ПОЛИТИКА







ГРАЂАНИН
И РУШТВО





ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
30
трећи
ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
ЦИЉ
стању да:
Разумевање
појмова
 Објасни појмове демократија,
демократија,
политика, власт, граёански живот
политичка,
власт, граёански  Наведе разлике измеёу
живот
демократског и недемократског
начина одлучивања
Упознавање са
механизмима
 Објасни разлике измеёу
функционисања
непосредне и посредне
демократије и
демократије
институцијама
демократије
 Анализира различите начине
ограничавања власти
Сагледавање
значаја и начина  Разликује надлежности
контроле и
законодавне,извршне и судске
ограничења
власти
власти у
демократији
Сагледавање
улоге
 Разуме политичко одреёење појма
граёанина/граёа
граёанин/граёанка
нке у
 Разуме значај поштовања закона
демократском
у демократској држави
друштву
 Објасни улогу локалне самоуправе
и послове којима се она бави
Упознање се са
 Објасни карактеристике и улогу
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ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Демократија, политика
и власт
 Функционисања
институције
демократије
 Механизми и начини
контроле и ограничења
власти у демократском
поретку

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава
Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици

 Однос државе и
граёанског друштва
 Појам граёанина
 Значај и начин
учествовања граёанина
у политици
 Улога граёана у

Препоруке за реализацију наставе
 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеёује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом

радом локалне
самоуправе
 Сагледавање
улоге и
карактеристика
цивилног
друштва у
демократији
 Сагледавање
значаја и начина
учествовања
граёанина/граёа
нке у политици
ГРАЂАНСКА  Упознавање
И
ученика са
ПОЛИТИЧКА
суштином
ПРАВА И
граёанских
ПРАВО НА
права и правом
ГРАЂАНСКУ
на граёанску
ИНИЦИЈАТИ
иницијативу
ВУ
 Сагледавање
улоге граёана у
остваривању
људских права у
демократском
друштву
 Сагледавање
неопходности и

цивилног друштва
 Наведе могућности утицаја
граёана на власт, правни и
политичи систем (различите
форме граёанског удруживања,
различите форме граёанских
иницијатива и акција)
 Идентификује и анализира
факторе који ометају/ подстичу
демократски развој друштва

 Објасни појам људских права
 Наведе врсте људских права и
објасни њихов садржај
 Анализира предствљање људских
права у актуелним медијима
 Објасни улогу појединца у
заштити и оствариању људских
права
 Објасни појам граёанске
иницијативе
 Наведе надлежности општине и
послове којима се она бави
 Разликује формалну од нефомалне
иницијативе
 Наведе форму и садржај
формалног предлога граёанске
иницијативе
 Наведе структуру,
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остваривању права

 Право на граёанску
иницијативу
 Партиципација граёана
у процесу доношења
одлука и право на
самоорганизовање
граёана
 Улога невладиних
организација

информација унутар групе.
 Добар индикатор успешне наставе
је способност ученика да
адекватно примењују стечена
знања и вештине и да у пракси
изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
 Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и
реализацији активности, а заједно
са групом да обезбеди повратну
информацију о њеној успешности.
 У реализацији овог програма
наставник
је
извор
знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
 Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
стицања сазнања, већ и за
подстицање самопоуздања, учешћа
у раду групе и мотивације за
предмет
 За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би требала
да буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је 15-20
ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода

начина активног
учешћа граёана
у демократском
друштву

ПЛАНИРАЊ
Е
КОНКРЕТНЕ
КЦИЈЕ

 Подстицање и
оспособљавање
ученика за
планирање
заједничких
акција и
пројеката у
локалној
заједници

функционисање, правила и
процедуре рада Скупштине
 Изведе симулацију заседања
Скупштине поштујући све
процедуре у процесу доношења
одлука на предлог граёана
 Oбјасни појам, карактеристике,
улогу и врсте удруживања
граёана
 Идентификује и анализира
активности и акције удружења
граёана у својој локалној
заједници.
 Идентификује проблеме у својој
локалној заједници
 Анализира изабране проблеме,
изучава их
 Предлаже активности и дискутује
о њима са осталим члановима
тима
 Сараёује са члановима тима и
учествује у доношењу одлука
 Формулише циљеве и кораке
акције
 Иницира активности ,прати их и
оцењује
 Представи путем јавне
презентацију нацрт акције и
резултате акције
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Оквирни број часова по темама
 Демократија и политика (5 часова)
 Граёанин и друштво (8 часова)
 Граёанска и политичка права и
право на граёанску иницијативу (9
часова)
 Планирање конкретне акције (8
часова)

 Избор проблема
 Идентификација
могућих решења
 Припрема нацрта акције
 Реализација акције (ван
редовних часова и
учионице)
 Анализа реализоване
акције
 Представљање
резултата акције

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Годишњи фонд часова: 30
Разред: четврти
ТЕМА

СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА

ЦИЉ
 Упознавање са
могућностима
које Закон о
слободном
приступу
информацијама
пружа у
остваривању
људских права и
слобода

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

 Објасни значај постојања права
на слободан приступ
информацијама

 Објасни појам јавне
информације и идентификује
информације које су од јавног
значаја и које граёанин може да
добије по Закону

 Наведе основне одредбе Закон о
 Оспособљавање
слободном приступу
ученика да
информацијама и објасни улогу
самостално
повереника
траже и долазе 
до информација  Наведе процедуру подношења
од јавног значаја
захтева за приступ
информацијама од јавног зачаја
 Разумевање

улоге и значаја  Попуни образац и тражи
медија у
информацију од јавног значаја
савременом

друштву
 Анализира информације које
добија преко различитих медија
 Развијање
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ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
 Извори информација
 Појам јавне информације планом рада и начинима оцењивања.
 Приступ информацијамаОблици наставе
основна правила и
Предмет се реализује кроз следеће
ограничења
облике наставе:
 Ззаштита права на
 теоријска настава
информисање- улога
повереника
 Процедура подношења Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
захтева за приступ
информацијама
Место реализације наставе
 Медији као извор
 Настава се реализује у учионици
информација-питање
веродостојности
 Разумевање и тумачење Препоруке за реализацију наставе
 Реализација програма треба да се
медијских порука
одвија у складу са принципима
 Механизми медијске
активне, проблемске и истраживачке
манипулације
наставе са сталним рефлексијама на
 Утицај тачке гледишта на
одговарајуће појаве из друштвеног
објективност
контекста прошлости и садашњости.
информација

Квалитет наставе се обезбеёује
 Селекција информација:
усаглашавањем садржаја са
објективност као
одговарајућим методичким
одговорност
активностима и сталном разменом

критичког
односа према
медијима и
информација
добијених преко
различитих
медија

 Тражи, пронаёе и даје
информацију

 Открива примере манипулације у
медијима

 Објасни значај објективности и
веродостојности информација

 Разуме важност
дефинисања
 Разуме значај попштовања
СВЕТ
професионалних
социјално-економских права
ПРОФЕСИОНАЛН
циљева и

ОГ ОБРАЗОВАЊА
планирање
 Поставља циљеве личног развоја
И РАДА
каријере
и планира свој развој

 Развијање
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информација унутар групе.
 Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
 Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и реализацији
активности, а заједно са групом да
обезбеди повратну информацију о
њеној успешности.
 У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
 Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
сазнања, већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе
и мотивације за предмет
 За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би требала
да буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је 15-20
ученика
Планирање каријере и
улазак у свет рада
Самопроцена и вештина
представљања личних
карактеристика од значаја
за даље професионално

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода

вештине
 Анализира сопствене
тражења
способности особине и вештине
информација
значајне за даљи професионални
значајних за
развој
професионално 
образовање и
 Активно тражи информације
укључивање у
значајне за даљи професионални
свет рада
развој

 Напише личну радну биографију
 Оснаживање

ученика да
 Представи своје личне
постављају
карактеристике приликом
циљеве личног
разговора са послодавцем
развоја и
планирају свој
професионални
развој
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Српски језик и књижевност
 Историја
 Социологија са правима граёана
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образовање и рад
Оквирни број часова по темама
 Свет информација (15 часова)
 Свет професионалног образовања и
Тражење
информација
рада (15 часова)
значајних за професионално
образовање
и
тражење
посла
Разговор са послодавцем

ВЕРСКА НАСТАВА
Разред : први
Учбеници: Прпвпславни катихизис за 1. и 2. разред средоих щкпла, Игнатије Мидић, ЗУНС
Наставни план и прпграм пбјављен је у „Прпсветнпм гласнику“ 6/2003; 23/2004; 9/2005
Р. бр
теме

Прпграмски садржаји
(Тема)

Брпј
шаспва

Нашини и ппступци
пствариваоа садржаја
прпграма

Врсте активнпсти у пбразпвнп васпитнпм раду

Циљеви и задаци садржаја прпграма

Увод

1

презентовање, подстицање,
информисање, разговор

упознавање ученика и вероучитеља,
упознавање ученика са садржајем програма и
начинима остваривања

2

Хришћанство је
Црква

4

Појам о Богу у
хришћанству

2

4

Познање Бога
кроз Христа- у
Цркви

3

5

Крштење и
рукоположење
као сједињење са
Христом у
Литургији
(подвижништво

20

подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

код ученика изградити свест о томе да је
хришћанство Црква, тј, конкретна Литургијска
заједница

3

монолошкодијалошка метода,
фронтални облик
наставе
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту

1
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уочити да је личност кључни појам у
разумевању хришћанског учења о Богу и
човеку.
научити да је Бог личност и да се само у
заједници личности открива

Уочити да је подвиг неопходно средство за
остварење личне заједнице с Богом у Христу, у
којој ће Бог бити извор нашег вечног
постојања и личног идентитета

као средство за
остварење личне
заједнице са
Богом у
Литургији)
Сликарство као
израз човековог
односа према
Богу и свету који
га окружује
(разлика измеёу
црквеног
сликарства –
иконографије и
световног
сликарства)

6

5

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту

подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

Уочити разлику измеёу црквеног сликарства –
иконографије и световног сликарства

Разред : други
Учбеници: Прпвпславни катихизис за 1. и 2. разред средоих щкпла, Игнатије Мидић, ЗУНС
Наставни план и прпграм пбјављен је у „Прпсветнпм гласнику“ 6/2003; 23/2004; 9/2005
Р. бр
теме

Прпграмски садржаји
(Тема)

Брпј
шаспва

Нашини и ппступци
пствариваоа садржаја
прпграма

Врсте активнпсти у пбразпвнп васпитнпм раду

Циљеви и задаци садржаја прпграма

Увод

1

презентовање, подстицање,
информисање, разговор

упознавање ученика са садржајем програма и
начинима остваривања

2

Света Тројица
један Бог (Бог као
биће заједнице
слободе, љубави)

4

Онтолошке
последице вере у

13

подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање,
проблематизовање,
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Ученици треба да науче да правилно
дефинишу појмове: личност, слобода, љубав на основу
православног учења о Светој Тројици

3

монолошкодијалошка метода,
фронтални
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту
фронтални,
монолошки,

1

Изградити код ученика свест да је лична
заједница човека са Богом и са другим човеком

Свету Тројицу као
једног Бога
4

5

Стварање света ни 6
из чега (узрок
постојања света
јесте Бог као
личност, Божија
слобода)
2
Својства створене
природе

6

Стварање човека
„по икони и
подобију
Божијем―
(антрополошке
последице вере у
Бога који је Света
Тројица)

4

3
Првородни грех
Проблем смрти
(виёење овог
проблема из
перспективе
природе и
перспективе
личности)

2

дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту

презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту

подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки, рад
на тексту

подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање,
проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
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основ постојања, како личности и природе
човека, тако и постојања природе уопште

Ученици треба да уоче да узрок постојања
света јесте Бог као личност, Божија слобода

Ученици треба да уоче ограниченост природе
и њену угроженост од небића

Ученици треба да уоче да је човек као икона
Божија личност и да је он једино биће које је у
личним односима, односима слободе, љубави
према другом бићу, способно да уочи
ограниченост природе и њену угроженост од
небића
Ученици треба да упознају проблематику и
последице првородног греха и да запазе да је
Литургија икона начина Божијег постојања и
начина постојања човека
Ученици треба да упознају проблематику
смртности из перспективе природе и
перспективе личности и да запазе да је
Литургија икона начина Божијег постојања и
начина постојања човека

Разред : трећи
Учбеници: Прпвпславни катихизис за 3. и 4. разред средоих щкпла, Игнатије Мидић, ЗУНС
Наставни план и прпграм пбјављен је у „Прпсветнпм гласнику“ 6/2003; 23/2004; 9/2005
Р. бр
теме

Прпграмски садржаји
(Тема)

1

Увод

2

Тајна Христова јединство Бога и
човека као циљ због
кога је Бог створио
свет
Христово
оваплоћење и
страдање, смрт као
последица греха
првих људи
Бог је васкрсао
Христа из мртвих
Духом Светим
(превазилажење
смрти за створену
природу као плод
слободне, личне
заједнице Бога и
човека у Христу)

3

4

5

Исус Христос као
нови Адам и
начелник све твари

Брпј
шаспва

1

2

4

4

5

Нашини и ппступци
пствариваоа
садржаја прпграма

Врсте активнпсти у пбразпвнп васпитнпм раду

Циљеви и задаци садржаја прпграма

монолошкодијалошка
метода,
фронтални
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

презентовање, подстицање,
информисање, разговор

упознавање ученика са садржајем програма
и начинима остваривања

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
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Ученици треба да стекну свест о томе да је
Тајна Христова циљ стварања света

Ученици треба да уоче да је првородни грех
променио начин остварења циља због кога
је свет створен, али не и сам циљ

Ученици треба да запазе да се Тајна
Христова поистовећује са Литургијом

Ученици треба да запазе да се Тајна
Христова поистовећује са Литургијом

6

7

8

9

Улога Духа Светог у
сједињењу људи и
створене природе са
Христом (Дух Свети
конституише Цркву
као конкретну
Литургијску
заједницу кроз
Крштење,
Миропомазање и
Рукоположење)
Литургија као икона
истинског постојања
света – Царства
Божијег (спасење
света заједничко
дело Св.Тројице и
људи; разлика
измеёу Бога и људи
али не и одељеност)
Апостолско
прејемство (епископ
као икона Христа,
свештеници иконе
апостола, Литургија
као икона будућег
века)
Распеће и Васкрсење
Христово у
православној
иконографији

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

Ученици треба да запазе да се Тајна
Христова поистовећује са Литургијом

4

6

6

Ученици треба да запазе да се Тајна
Христова поистовећује са Литургијом

Ученици треба да уоче да апостолским
прејемством, посредством Духа Светога,
преко
Литургије и као Литургија, будуће Царство
Божије улази у историју
Ученици треба да запазе разлику измеёу
иконографског приказивања распећа и
васкрсења Христовог у православној и
ренесансној традицији

3
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Разред : четврти
Учбеници: Прпвпславни катихизис за 3. и 4. разред средоих щкпла, Игнатије Мидић, ЗУНС
Наставни план и прпграм пбјављен је у „Прпсветнпм гласнику“ 6/2003; 23/2004; 9/2005
Р. бр
теме

Прпграмски садржаји
(Тема)

1

Увод

2

Хришћанско
схватање историје
(старојелинско и
савремено схватање
историје без Бога)
Есхатон - будуће
Царство Божије као
узрок Цркве и
историје (последњи
догаёај, догаёај
Царства Божијег даје
валидност и
постојање
историјским
догаёајима)
Смрт природе као
разједињење,
распадање и смрт
личности као прекид
заједнице са
личношћу за коју

3

4

Брпј
шаспва

1

4

3

4

Нашини и ппступци
пствариваоа
садржаја прпграма

Врсте активнпсти у пбразпвнп васпитнпм раду

Циљеви и задаци садржаја прпграма

монолошкодијалошка
метода,
фронтални
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

презентовање, подстицање,
информисање, разговор

упознавање ученика са садржајем програма
и начинима остваривања

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

Ученици треба да уоче да историју ствара
човек као слободно биће са једним
конкретним циљем

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
Ученици треба да испитујући историјске
догаёаје проникну у њихов крајњи смисао
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Ученици треба да уоче да се у делима људи
огледа тежња за личним и бесмртним
животом

5

смо били везани,
коју смо највише
волели
Литургија нам
открива и циљ због
кога је Бог створио
свет и људе (да свет
постане Царство
Божије у коме неће
бити смрти)

2

6
Помесна и
Васељенска Црква,
њихов однос

4

7
Јединство Цркве (на
помесном и
васељенском нивоу)
8

Теологија
православне
уметности
(књижевности,
сликарства,
архитектуре, музике)

6

6

9
Црква и свет (њихов
однос)

2

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту
фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

фронтални,
монолошки,
дијалошки,
истраживачки,
рад на тексту

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације

подстицање, проблематизовање,
презентовање, анализирање,
дискутовање, праћење мм
презентације
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Ученици треба да науче да оцењују
историјске догаёаје на основу тога колико
они дају правилан одговор на проблем
превазилажења смрти у природи и
слободног постојања човека као личности
Ученици треба да упореде Литургију и
литургијски начин постојања света са
истином која подразумева превазилажење
смрти и постојање човека као личности, као
апсолутног и непоновљивог бића
Ученици треба да уоче да православна
уметност приказује свет не онаквим какав је
сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у
будућем Царству
Предочавање најпре конкретних црквених
уметничких дела, а затим указање оних
аспеката у њима који указују на будуће
Царство Божије и стање створених бића у
њему
Ученици треба да стекну свест о томе да
Црква није од овога света, али да је у свету
и да постоји ради спасења света

КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА
Матурски испит је један од елемената система обезбеёивања квалитета стручног образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном
образовању, појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада.
Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана
знања, вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила. Матурски испит састоји
се од три независна испита:
• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем се ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик);
• испит за проверу стручно–теоријских знања;
• матурски практични рад.
Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног
програма за образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције и постигнућа ученика.
Концептматурског испита заснован је на следећим принципима:
-

уједначавање квалитета матурског испита на националном нивоу,
унапреёивање квалитета процеса оцењивања.

Уједначавање квалитета матурског испита на националном нивоу подразумева спровоёење испита по једнаким захтевима и под једнаким условима у
свим школама. Увоёење механизама осигурања квалитета дефинисаних кроз стандардизоване процедуре и упутства за реализацију, важан су аспект
квалитетног спровоёења испита. На тај начин се доприноси уједначавању квалитета образовања на националном нивоу за сваки образовни профил.
Унапреёивање квалитета процеса оцењивања постиже се применом методологије оцењивања заснованог на компетенцијама, као валидног и
објективног приступа вредновању компетенција. Развој објективних критеријума процене и одговарајућих метода и инструмената омогућен је успоставом
система стандарда квалификације. У складу са тим, оцењивање засновано на компетенцијама почива на операционализацији радних задатака проистеклих из
реалних захтева посла односно процеса рада.
Квалитет оцењивања, посебно у домену поузданости и објективности, остварује се и увоёењем делимично екстерног оцењивања. Представници
послодаваца, стручњаци у одреёеној области, обучавају се и учествују као екстерни чланови комисија у оцењивању на матурском испиту.
Резултати матурског испита користе се у процесу самовредновања квалитета рада школе, али и вредновања образовног процеса у образовном
профилу медицинска сестра-техничар, на националном нивоу. Они су истовремено и смерница за унапреёивање образовног процеса на оба нивоа.
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I ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА
ЦИЉ
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил медицинска сестра – техничар, стекао
стручне компетенције прописане Стандардом квалификације медицинска сестра – техничар

СТРУКТУРА
Матурски испит састоји се од три независна испита:
 испит из матерњег језика и књижевности;
 испит за проверу стручно–теоријских знања;
 матурски практични рад.

ОЦЕЊИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
У оквиру матурског испита се проверава стеченост стручних компетенција. Оцењивање стручних компетенција врши се комбинацијом метода:
тестирање стручно теоријских знања и симулација путем извоёења практичних радних задатака. Тест знања заснива се на исходима стручног образовања
(исходи знања), док су радни задаци формирани превасходно на основу јединица компетенција и омогућавају проверу оспособљености ученика за примену
знања, демонстрацију вештина и професионалних ставова у радном контексту. На овај начин је омогућено мерење знања, вештина, ставова и способности
који одговарају Стандарду квалификације медицинска сестра – техничар.

II ИСПИТИ У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА
1. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе.
СТРУКТУРА ИСПИТА
Испит из матерњег језика полаже се писмено.
На испиту ученик обраёује једну од четири понуёене теме. Ове теме утврёује Испитни одбор школе, на предлог стручног већа наставника матерњег
језика. Од четири теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности, а две теме су слободне.
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2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања за образовни профил медицинска сестра – техничар, односно
стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.
СТРУКТУРА ИСПИТА

У наставном плану и програму за образовни профил медицинска сестра – техничар, стручна знања неопходна за обављање послова и задатака
медицинске сестре – техничара, стичу се у оквиру предмета здравствена нега, интерна медицина, хирургија и инфектологија.
Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања врши се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака,
а конципиран је тако да обухвата све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског значаја за обављање послова и задатака у
оквиру датог занимања, као и за наставак школовања у матичној области.
Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу Збирке теоријских задатака за матурски испит и доставља га школама. Комбинација
задатака за матурски тест, узимајући у обзир и критеријум сазнајне сложености, формира се од: познатих задатака из Збирке теоријских задатака за матурски
испит (75 бодова) и делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака из Збирке теоријских задатака за матурски испит (25
бодова).Збирку су, уз координацију Центра, припремили наставници школа у којима се реализује образовни програм за медицинске сестре – техничара.

3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом квалификације медицинска сестра – техничар.
СТРУКТУРА ИСПИТА

На матурском практичном раду ученик извршава два комплексна радна задатка којима се проверава стеченост свих прописаних стручних
компетенција. Радни задаци се реализују кроз практичан рад.
За проверу прописаних компетенција, на основу Оквира за процену компетенција за квалификацију медицинска сестра – техничар утврёује се листа
комбинација радних задатака.
Листу комбинацијарадних задатака за проверу компетенција, радне задатке, и инструменте за оцењивање радних задатака припрема Центар у сарадњи
са тимовима наставника.
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