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Одлуком Владе Републике Србије 10.априла 2003.год. основана је Фармацеутско-физиотерапеутска школа
са седиштем у Београду у улици Донска 27-29.
Школа је смештена у здању некадашње ОШ ''Милош Матијевић – Мрша ''. Састоји из два објекта: стари
који има 878,00 м2 и који је потпуно адаптиран и реконструисан према високим грађевинским
стандардима. Њега чине кабинети за опште образовне и опште стручне предмете.Други део зграде је
површине 2324,00 м2 који је завршен у другом полугодишту шк. 2006/07.год. Намењен је за кабинете
стручно – теоријске и практичне наставе.
Фармацеуско – физиотерапеутска школа образује 4 образовнапрофила у оквиру подручја рада Здравство и
социјачна заштита :


Фармацеутске техничар;



Физиотерапеутске техничаре ;



Козметичке техничаре .

Ово су образовни профили који се реализују у трајању од 4 године. Четврти образовни профил
реализује се у трајању од 3 гододине :


Масер

Образовни профили заступљени у школи верификовани су решењима надлежног министарства, и то:
Образовни профил
Фармацеутски техничар
1.

2.

Фармацеутски техничар
српски -енглески
Физиотерапеутски техничар

3.

Козметички техничар

4.

Масер

Решење верификације
Министарство просвете,науке и технолошког
развоја РС ,Решење број 022-05-00083/2004-03
од 23.06.2016. год.
Министарство просвете,науке и технолошког
развоја РС ,Решење број 022-05-00083/2004-03
од 12.06.2015. год.
Министарство просвете,науке и технолошког
развоја РС ,Решење број 022-05-00083/2004-03
од 12.06.2015. год.
Министарство просвете,науке и технолошког
развоја РС ,Решење број 022-05-00083/2004-03
од 23.06.2016. год.

Основна делатност школе је средње стручно образовање, шифра делатности 08532.
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1. Увод
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања Школски програм садржи:
циљеве; назив, врсту и трајање свх образовних програма образовања и васпитања које школа остварује и
језик на коме се остварује програм;обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и
разредима;начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак
остваривања прописаних настаавних планова и програма, програма других облика стручног образовања и
врсте активности у образовно-васпитном раду;факултативне наставне предмете, њихове програмске
садржаје и активности којима се остварујукао и остали садржаји, процеси и активности који имају за циљ
остваривање образовно-васпитних задатака и сврху да промовишу интелектуални, лични, друштвени и
физични развој ученика.
Школским програмом 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
утврђених циљева, као и повезивање са репрезентативним синдикатима и удружењима послодаваца и
преузимање свог дела одговорности за развој друштвене средине.
Израда, усавршавање и реализација школског програма заснива се на следећим општим принципима:
 jеднакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социjалноj
правди и принципу jеднаких шанси без дискриминациjе;
 усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и
оцењивања коjима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, развиjа мотивациjа
за учење и подиже квалитет постигнућа;
 поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског
достоjанства; образовање и васпитање у демократски уређеноj и социjално одговорноj установи у
коjоj се негуjу отвореност, сарадња, толеранциjа, свест о културноj и цивилизациjскоj повезаности у
свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности,
слободе, поштења и одговорности и у коjоj jе осигурано пуно поштовање права детета, ученика и
одраслог;
 висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и
васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке, примена достигнућа
научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања и прилагођених узрасним и
личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог;
 целоживотно учење, коjе укључуjе све облике учења и значи учествовање у различитим облицима
образовних активности током живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних,
грађанских, друштвених и радних компетенциjа;
 образовање и васпитање засновано на компетенциjама у складу са стратешким и функционалним
оквиром за планирање и остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се ствараjу услови и
пружа подршка за развоj свих компетенциjа;
 професионалну етику и компетентност коjа подразумева високу стручност наставника, васпитача,
стручних сарадника, директора и секретара, стални професионални развоj и висок ниво
професионалне одговорности и етичности;
 хоризонталну и вертикалну проходност коjом се осигурава могућност да ученици и одрасли током
образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања
и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);
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 демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и
спровођењу образовних политика, поштуjући потребе и права уз обавезе и одговорности;
 аутономиjа установе кроз планирање и остваривање одговараjућих активности, програма и
проjеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања поштуjући специфичности
установе и локалне средине.
У остваривању принципа, посебна пажња посвећуjе се:
 сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради
успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, локалном заjедницом и
широм друштвеном средином;
 подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и
остваривању континуитета у образовању и васпитању;
 идентификациjи, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним способностима
(талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материjалне услове
имаjу приступ одговараjућим нивоима образовања и васпитања и установама;
 могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоjу, инвалидитетом и из осетљивих
група, без обзира на сопствене материjалне услове имаjу приступ свим нивоима образовања и
васпитања у установама, а лица смештена у установе социjалне заштите, деца, ученици и одрасли
са здравственим проблемима остваруjу право на образовање за време смештаjа у установи и током
болничког и кућног лечења;
 смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социjално
угрожених категориjа становништва и неразвиjених подручjа, лица са сметњама у развоjу и
инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном
укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног образовања и
васпитања;
 кариjерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоjу
поjединца и напредовању у образовном и професионалном смислу;
 остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на
различитим узрастима и нивоима, без угрожавања других права детета и других људских права;
 сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања,
као и остваривања одговараjућих активности, програма и проjеката у циљу унапређивања
квалитета образовања и васпитања.
Принципи на којима се заснива образовни процес:


ови принципи имају значење начела којих треба да се придржавају сви директни и индиректни
учесници овог процеса (првенствено наставници и ученици);



они представљају полазне основе за креирање свих елемената наставе и процеса учења у школи
(обезбеђивање неопходних услова за учење, избор садржаја, метода и облика наставног рада,
активности ученика и наставника, процеса праћења и вредновања резултата рада и сл.);



представљају оквир за дефинисање циљева и исхода образовања;

1) Образовање треба да буде усмерено на процесе и исходе учења више него на представљање садржаја
појединих дисциплина; Наглашавањем циљева и исхода као организатора образовног процеса и
избалансираним избором садржаја, који су за њих функционално везани, даје се могућност за активније
учешће наставника у креирању образовног и наставног процеса. Један од главних професионалних
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задатака наставника је стварање што више и што разноврснијих прилика за учење осмишљавањем
наставних активности тако да се њима стварају предуслови за стицање и развијање знања, умења, ставова
и вредности којима су одреёени исходи (резултати, ефекти) образовања. Виши степен професионалне
аутономије наставника подразумева и виши степен професионалне одговорности посебно у погледу
квалитета наставног процеса и оствареност нивоа образовних постигнућа ученика. Школски програм
подразумева и јединство образовног система као целине јер су дефинисани исходи наставе образовних
области, основних, обавезних и изборних предмета исти за све разреде и за сва ученике.
2) Образовање треба да буде засновано на стандардима уз систематско праћење и процењивање његовог
квалитета; Усмереност на исходе подразумева дефинисане стандарде. Систематско праћење и
процењивање квалитета образовања је могуће само уколико постоје стандарди којима се одређује шта је
квалитет у образовању. Стандарди су јасни, прецизни и операционализовани, то јест представљају
објективне показатеље успешности. Образовни стандарди се не односе само на замишљени систем нити
на пожељно стање већ су у складу са реалним условима и могућностима образовања.
Образовни стандарди се односе на:


стандарде квалитета услова – материјални, просторни, квалитет наставних средстава;



стадарде квалитета процеса – опис и карактеристике квалитетног наставног процеса;



стандарде квалитета исхода – садржај и својства знања, умења и развијених способности и система
врености након завршетка одреёеног нивоа школовања.

Стандарди квалитета исхода блиско су повезани са исходима образовања. Исходи описују која знања,
умења и ставове треба успоставити у одређеном разреду а стандарди дефинишу ниво њихове
развијености.
3) Образовање треба да буде засновано на интегрисаном наставном програму у којем постији
хоризонтална и вертикална повезаност између различитих наставних предмета који су повезани у шире
целине (образовне области);
4) За квалитет образовања одговорност не сносе само наставници и школе већ и остали заинтересовани
актери (родитељи и локална заједница). Заједничка одговорност за квалитет образовања свих директних и
индиректних учесника наставног и образовног процеса подразумева сарадњу међу члановима школског
колектива,сарадњу на локалном ивоу (кроз формирање и функционисање локалних тимова )као сталну
сарадњу са локалном и широм друштвеном заједницом.
5) Образовање треба да поштује индивидуалне разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања. Настава и образовање треба да се прилагоде индивидуалним карактеристикама,
могућностима, потребама и интересовањима ученика. Индивидуални приступ настави и учењу узима у
обзир што сваки ученик уноси у наставу (своју личност, лична искуства,ставове, вредности, претходна
знања и искуства , елементи породичне средине, специфичности културе и традиције у којој одраста и
сл.). Степен сложености наставних садржаја и њихов обим, методе наставног рада и облици организације
процеса подучавања и учења, прилагођавају се и индивидуалним могућностима, потребама и
интересовањима, како би се сваком ученику омогућило да заиста развије знања и вештине дефинисане
исходима образовања. Индивидуални приступ подучавању подразумева и разноврсност облика и метода
рада и стратегија у процесу подучавања. Важно је да активност омогући ученицима да у датим
околностима формирају предвиёена знања и вештине;
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6) Образовање треба да се заснива на кооперативним , активним и искуственим методама наставе и
учења; Школски програм који је усмерен на ученика, процес учења и исходе образовања подразумева и
захтева активно учешће ученика. Поред когнитивне, учење захтеваи социјалну, емоцоналну и вољну
димензију. Потребно је уважити индивидуалне разлике и различитост стилова учења међу ученицима.
Нагласак је на размени знања и искуства не само између наставника и ученика него и међу самим
ученицима применом различитих облика рада (индивидуалног, рада у паровима и малим групама на
разноврсним проблемским и истраживачким задацима различитог степена сложености и сл.). У наставном
процесу је корисно комбиновање различитих методичких решења и избор оних метода које су
најпогодније за постизање дефинисаних циљева и исхода и усклађене са садржајима наставе, узрасним и
развојним карактеристикама ученика, њиховим претходним знањем и искуством и условима рада.
Адекватан избор метода рада је професионална обавеза и одговорност наставника.
7) Образовање треба да уважава свакодневно искуство ученика и ваншколска знања и да их повезује са
садржајима наставе;
8) Образовање треба да развија код ученика позитиван однос према школи и подстиче интересовање за
континуирано образовање; Остваривање овог принципа се постиже
подстицањем
самопоуздања,припремањем и оспособљавањем ученика за самосталан рад. У току образовања ученик
треба да упозна и овлада техникама и стратегијама ефикасног и самосталног учења. Ученик треба да буде
оспособљен за коришћење различитих извора информација (укључивши и стручну и научну литературу),
различитих облика информатичких икомуникационих средстава као и критички однос према изворима
информација, упримању, разумевању и размени информација.
9) Образовање треба да буде процес развоја знања, вештина, ставова и вредности код ученика;
Квалитетан Школски програм је онај који омогућава складан развој свих аспеката личности ученика.
Стицање и развијање знања су главни циљеви целокупног образовања јер је знање претпоставка за
развијање способности. Није могуће путем образовања и учења развијати сазнајне способности ако се
пред ученике не постављају конкретни,занимљиви и озбиљни сазнајни задаци. Развијене способности, са
друге стране, су претпоставка за развијање нових знања.
Посебан значај имају она знања која су изграђена и организована тако да:


омогућавају стицање нових знања и њихову даљу изградњу (генеративна знања);



могу да се примењују у околностима , ситуацијама и условима различитим од оних у којима су настала
(трансфер знања);



доприносе развоју сазнајних и других способности и личних особина ученика(формативна знања).

Кроз процес стицања знања развијају се и умења (вештине). Оне функционализују знања. Вредности и
ставови се развијају кроз целину искуства у оквиру институционалног образовања а не превасходно кроз
директне инструкције. Знања, умења, ставови и вредности су интегрални делови исте целине.На њиховом
остваривању се ради истовремено и паралелно. Начин приказивања и обраде новог наставног садржаја,
методе наставног, образовног и васпитног рада, разноврсност наставних облика активно учешће ученика у
том процесу, различите врсте активности и што већи степен ангажовања ученика, неопходни су предуслови
за успех школског програма.
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2. Анализа стања у школи
Снаге:


Заинтересованост ученика и родитеља за упис у школу;



Стручан наставни кадар;



Методички добро обучен наставни кадар;



Заинтересованост колектива за даљи професионални раст и развој;



Добра опремљеност школе ( велики број наставних средстава);



Разноврсне ваннаставне активности (велики број секција, Ученички парламент);



Подрш каученицима (награде, саветодавни рад, помоћ у учењу, припреме и учествовања на
такмичењима,ваншколским манифестацијама;



Успеси и постигнућа наставника и ученика у оквиру многобројних такмичења;



Добра организација рада школе кроз рад: руководства школе, Педагошког колегијума, Наставничког
већа,два Актива (за Развојно планирање и Развој школског програма); стручних већа, различитих
тимова;



Поштовање закона, правилника у раду Школе;



Добра сарадња са локалном заједницом.

Слабости:


Школа нема своју фискултурну салу, нити терене за реализацију наставе физичко васпитање.

МИСИЈА
Фармацеутско-физиотерапеутска школа је образовно-васпитна установа, која стручно и са пуном свешћу о
значају свога рада образује ученике за образовне профиле из области здравство и социјачна заштита. У
добро опремљеном радном простору, а у атмосфери подстицања постигнућа, образују се ученици у четири
образовна профила и омогућава им се усвајање практичних и примењивих знања и вештина, која ће им
омогућити даљи професионални развој у областима за које се школују.
Главни принципи у раду су :


Принцип неговања иновативне, интердисциплинарне и занимљиве наставе;



Принцип позитивне радне климе и коректних међуљудских односа у којима у којиј се ученици осећају
сигурно, прихваћено и задовољно;



Принцип веће укључености ученика у образовно-васпитни систем;
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Принцип подршке формирању друштвено одговорне и свестране личности ученика;



Принц поделе одговорности и преузимања одговорности (тимски рад);



Принцип активног учешћа наставника и ученика у животу локалне заједнице и шире;

ВИЗИЈА
Желимо да будемо препозната школа по својој стручности, резултатима и постигнућима. Желимо да
будемо присутни на међународној образовној сцени да пружамо и размењујемо своја знања и умења, да
будемо партнери свима који се баве образовањем и васпитањем деце. Желимо да будемо школа са
унапређеном образовном политиком и развијеном образовном стратегијом.
Приоритетни задаци школе су:


Даље стручно усавршавање наставника кроз избор семинара, који су у складу са постојећим
потребама школе и праћење примене стручног усавршавања;



Интензивирање размене знања и умења наставника и ученика у виду хоризонталне размене и учења
унутар школе, у виду размене и учења са колегама и ученицима у другим школама у окружењу и на
међународној образовној сцени;



Даље унапређивање ваннаставних активности кроз подршку ученицима при укључивању у Ученички
парламент и различите секције.

3. Полазне основе
Основни документи на основу којих је одређена врста и трајање програма образовања су:














Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална заштита (,,Службени гласник РС-Просветни
гласник'' број 7/2014);
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита (,,Службени гласник РСПросветни гласник'' број 9/2015);
Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе („Просветни
гласник“ бр. 6/03,23/0, 9/05, 11/2016);
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита (,,Службени гласник РСПросветни гласник'' број 9/2015); (правилник о полагању завршног испита)
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита (,,Службени гласник РСПросветни гласник'' број 3/2018); (правилник о полагању матурског испита);
Правилник о националном оквиру образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'' број 98/2017);
Закон о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'' број 88/2017);
Закон о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник РС'' број 55/2013 и 101/2017);
Закон о уџбеницима (,,Службени гласник РС'' број 27/2018);
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Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању заштита (,,Службени гласник
РС-Просветни гласник'' број82/2015);
Стручно упутство о начину израде школске документације(Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, број 119-01-346/1/2014-01, од 2014.год);
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (,,Службени гласник РС’’ број 81/2017 и 48/2018);
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2012);
Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ број 7/11 и 68/12)
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени
гласник РС“, број 63/2010);
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
(„Службени гласник РС“, број 30/2010);
Правилник о ближим условима простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и
програма заједничких предмета и стручних предмета у срдњој школи за образовне профиле трећег
и четвртог степена (,,Службени гласник РС-Просветни гласник'' број, 9/11, 52/11);
Правилник о вредновању квалитета рада установе (,,Службени гласник РС-Просветни гласник'' број,
7/91, 9/91,2/98, 1/03, 2/09);
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4. Назив, врста и трајање свих програма образовања
Школски програм садржи назив, врсту и трајање програма за сваки наставни предемет у оквиру
образовних профила (реализују се програми општеобразовних и стручних предмета у оквиру
образовних профила:
 четворогодишњи: фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, козметички
техничар;
 трогодишњи: масер
Школа образује ученике за подручје рада Здравство и социјална заштита и образовне профиле:

Образовни профил
1. Фармацеутски техничар
2. Фармацеутски техничарсрпски и енглески језик
3. Физиотерапеутски техничат
4. Козметички техничар
5. Масер
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5. Циљеви школског програма
У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања, наша школа кроз Школски програм
поставља следеће циљеве:
 Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика у складу са
његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање језичке, математичке, научне,уметничке,
културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву;
 Стицање знања о основним елементима односа и процеса живота и рада у правној држави;
 Оспособљавање ученика за професионалну каријеру, брзо запошљавање и уклапањеу свет рада
као и наставак даљег школовања;
 Унапређивање самосталног рада ученика кроз процес практичне наставе и неговањекултуре рада;
 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
 Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и
ефикасно коришћење језичког личног изражавања иинформационо-комуникационих технологија;
 Развој вештине комуникације на страним језицима;
 Стицање знања, вештина, ставова и вредности неопходних за складан психофизички развој и
очување и унапређивање здравља ученика;
 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке
етике и заштите животиња;
 Развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопствене традиције и културе,
као и традиције и културе националних мањина, етничких заједница,поштовање и очување
националне и светске културне баштине;
 Развој и поштовање расне, културне, језичке, полне, родне и узрасне равноправности и уопште
остваривања права на различитост;
 Упознавање са природним ресурсима, економијом, културом, језицима, обичајима иисторијом
других држава и народа;
 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне иефикасне
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства, као иподстицање
индивидуалне одговорности, развој свести о себи и способности самовредновања;
 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина удаљем
образовању, професионалном раду и свакодневном животу;
 Перманентно усавршавање учесника наставног процеса и осавремењивање програма,
организације, метода и опреме.
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6. Матурски испит
6.1. Образовни профил : ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ЦИЉ
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешнозавршеном образовању за образовни профил
фармацеутскитехничар, стекао стручне компетенције прописане Стандардомквалификације –
фармацеутски техничар („Службени гласник РС– Просветни гласник”, број 9/15).

Стандард квалификације
1. Назив квалификације: Фармацеутски техничар
2. Сектор - подручје рада: Здравство и социјална заштита
3. Ниво квалификације: IV
4. Сврха квалификације: Извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији,
контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације, обезбеђивање
прописаних хигијенских услова и заштите на раду, вођење промета лекова у велетрговини и рад у јавној
апотеци.
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:
- Извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији
- Контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације
- Обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду
- Вођење промета лекова у велетрговини
- Рад у јавној апотеци
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Дужности - стручне
компетенције
Извођење и надзор
технолошких фаза у
фармацеутској и
козметичкој индустрији

Контролисање производног
процеса и вођење
производно-контролне
администрације

Обезбеђивање прописаних
хигијенских услова и
заштите на раду

Вођење промета лекова у
велетрговини

за приод 2018-2022. год.
Задаци - jединице компетенцијa

-Припремање дневних и недељних оперативних планова за део производње
на основу месечних планова, задатих капацитета и радова хитности, а у
сарадњи са припремом, као и обезбеђивање и припремање репродукционог
материјала према нормативима производње и недељних планова
- Примање и давање усмених и писмених информација о стању процеса рада,
постројења и кадрова, извршиоца послова и претходне смене, као и
непосредног руководиоца
- Упознавање са дневним радним задацима из писаних планова производње
- Распоређивање извршиоца по радним линијама и распоређивање радних
задатака на основу дневних планова, капацитета и норматива израде
- Упознавање непосредних извршиоца с квалитетним захтевима (ГПМП и
мерама за сигуран рад о надзирању придржавања тих упутстава)
- Проверавање исправности виталних постројења
- Надзирање припрема за стерилан рад
- Контролисање улаза репродукционих материјала у приручна складишта и
обављање органолептичке контроле
- Обављање идентификације контроле свих значајних сировина, према
писменим упутствима и вођење лабораторијских дневника
- Надзирање вагања сировина и осталих мерења и шаржирања
- Надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој производњи и
производњи ветеринарских лекова према задатим упутствима, квалитативним
захтевима и хигијенско техничким мерама: хомогенизација, суспендовања,
емулгирања, отапања, гранулације, таблетирања, дражирања, капсулирања,
млевења, сејања, дозирања, паковања итд.
- Одређивање места и времена узимања узорака за процесну контролу на
основу упутстава из технолошке документације и упутстава од технолога,
узимање узорака за завршну контролу
- Доношење одлуке о сарадњи с фармацеутским технологом о преласку на
следећу фазу технолошког процеса, а према резултатима процесне контроле
- Вођење евиденције улаза и излаза материјала у/из производног процеса
- Евидентирање присуства на раду свих извршилаца, произведених количина,
квалитета произведених роба и сл.
- Вођење технолошке документације по фазама рада (атести улазних сировина
и амбалаже, контролници производње, статистичке карте, радни налози,
реверси, доставнице и сл.)
- Вођење евиденције о исправности постројења, застојима, ремонтима
(машинске картице), о машинским капацитетима
- Вођење лабораторијског дневника о резултатима анализа
- Обезбеђивање потребних хигијенских микробиолошких и климатских услова
за производњу фармацеутских, козметичких, ветеринарских препарата, а на
основу захтева ГМПМ и технолошке документације
- Контролисање непосредних извршилаца у придржавању задатих мера (начин
чишћења, дезинфекције, деконтаминације, стерилизације и др.)
- Контрола задатих климатских услова (влага, температура, присутност гасова,
пара и дима у ваздуху, проток ваздуха и др.)
- Вођење евиденције о климатским и хигијенским условима и предузимање
мера за отклањање поремећаја
- Надзирање правилног коришћења личних заштитних средстава и њихове
исправности и заштитних средстава на машинама
- Осигурање замене неисправности заштитних средстава
-Обавештавање непосредног руководиоца о значајнијим одступањима и
предузимање свих мера додатне заштите, прве помоћи и од штета, хаварија и
пожара.
-Квантитативни и квалитативни пријем робе у велетрговини, ускладиштење
примљене робе, паковање и отпрема лекова, биља и уља из магацина
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- Обезбеђивање правилног смештаја и руковање робом као и чување од
оштећења, квара и крађе
- Ажурно вођење књига и евиденција у магацинима (књиге улаза и излаза,
робна картотека и сл.) и благовремено достављање магацинске документације
одређеним радним местима у комерцијалном сектору (улаза и излаза,
повратнице робе и рекламацијске записнике и сл.)
- Обезбеђивање, рад и чистоћа у магацину, заштита од пожара и безбедност
имовине и заштита људи од повреда
- Вршење промета на мало и то: лекова чији је режим издавање без рецепта,
медицинских средстава, ОТС производа, дијететских суплемената,
инструмената и апарата за дијагностику и других производа за превенцију и
лечење
- Пријем лекова, медицинских средстава, ОТС производа, провера врсте,
исправности, количина при пријему, провера исправности и усклађености
сертификата са серијом, рока употребе, присуства декларација и упутстава
- Складиштење, чување и третман лекова, медицинских средстава, ОТС
производа
- Дефектажа, провера рока трајања, расход, праћење лекова у карантину
- Издавање и продаја лекова, медицниских средстава и ОТС производа
корисницима, припрема и давање информација и упутстава за употребу,
здравствена едукација
- Наплата продатих производа у складу са законом, сређивање дневног пазара,
вођење књиге дневних пазара, обрада и припрема рецепата за фактурисање и
наплату
- Уређење простора и вођење рачуна о распореду и размештају лекова и др.

Структура матурског испита
Матурски испит састоји се изтри дела:
1. испит из матерњег језика и књижевности;
2. испит за проверу стручно-теоријских знања;
3. 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.
Процедуре за полагање матурског испита
Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири
разреда средње школе по наставном плану и програму за образовни профил фармацеутски техничар.
Завод за унапреёивање образовања и васпитања- Центар за стручно образовање одраслих припрема
Приручник о полагању матурског испита за образовни профил фармацеутски техничар.У Приручнику се
детаљно описује начин припреме, организације и реализације испита. У састав Приручника улазе:
- збирка теоријских задатака за матурски испит,
- листа радних задатака, радни задаци и обрасци за оцењивање радних задатака.
-стандард квалификације фармацеутски техничар.

Организација матурског испита
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе раднаместа и услови за
реализацију матурског практичног рада.
Матурски испит се организује у школама у три испитна рокакоја се реализују у јуну, августу и јануару.
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За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета
који су обучавали ученика утоку школовања. Они помажу ученику у припремама за полагањеиспита за
проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада.
У оквиру периода планираног наставним планом и програмом за припрему
и полагање матурског испита, школа организује консултације и додатну припрему ученика за полагање
испита,обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског распореда.
Матурски испит за ученика може да траје највише три дана.У истом дану ученик може да полаже
само један део матурског испита.
За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана, као
и њихове замене.
Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском
испиту.

Испит из матерњег језика и књижевности
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе.
Испит из матерњег језика и књижевности полаже се писмено.
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме.
Теме утврђује Испитни одбор школе, на предлог стручног већанаставника матерњег језика и књижевности.
Испит из матерњег језика и књижевности траје три сата.
Оцену писаног рада утврђује испитна комисија за матерњи језик и књижевност коју чине три наставника
матерњег језика и књижевности.
Сваки писани састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену на основу појединачних
оцена сваког члана.

Испит за проверу стручно-теоријских знања
Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за обављање
послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.
На испиту се проверавају знања која се стичу из предмета:
– Фармацеутско технолошке операције и поступци
– Фармацеутска технологија
– Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
– Фармакогнозија са фитотерапијом
Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до 50
задатака, а вреднује се са укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена.

Укупан број бодова остварен на тесту
до 50
50,5 – 63
63,5 – 75
75,5 – 87
87,5 – 100

УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основузбирке теоријских задатака за
матурски испит и доставља га школама.Тест садржи познате задаткеобјављене у збирци (75 бодова)и
делимично измењене задатке из збирке (25 бодова).
Тест који ученици решавају садржи задатке којима се испитује достигнутост исхода учења
прописаних наставним планом и програмом за образовни профил фармацеутски техничар.
Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и све садржаје
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који су процењени као темељни и од суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру
занимања као и за наставак школовања у матичној области.
Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета.

Матурски практичан рад
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом
квалификације за образовни профил фармацеутски техничар.
На матурском практичном раду ученик извршава један радни задатак којим се проверавају
прописане компетенције.За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних
задатака. Листа стандардизованих радних задатака, критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део
Приручника.
На основу листе стандардизованих радних задатака из Приручника,школа формира школску листу
задатака у сваком испитном року. Број задатака у школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја
ученика у одељењу који полажу матурски практичан рад.
Ученик извлачи радни задатак на дан полагања матурског практичног рада.
Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова.
Оцену о стеченим прописаним компетенцијама које се проверавају у оквиру матурског практичног
рада, даје испитна комисија коју чине два наставника ужестручних предмета, од којих је један председник
комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој области рада.
Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивањерадног задатка утврђује укупан број
бодова које ученик остварујеизвршењем задатка. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије
утврђује се просечан број бодова за задатак.
Ако је просечни број бодова на радном задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем,
мањи од 50, сматра се да кандидат није показао компетентност.
У овом случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан(1).
Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова на радном задатку, бодови се преводе у успех према
следећој скали:

УКУПАН БРОЈ БОДОВА
0–49
50–63
64–77
78–90
91–100

УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

Уапех на матурском испиту
Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира успех
ученика.На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех ученика на
матурском испиту.
Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценомкао аритметичка средња вредност
оцена добијених на појединачним деловима матурског испита у складу са Законом.
Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних делова матурског испита добио
позитивну оцену.
Ученик који је на једном или два појединачна дела матурскогиспита добио недовољну оцену
упућује се на полагање поправногили поправних испита.
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ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

ЦИЉ
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешнозавршеном образовању за образовни профил
физиотерапеутски техничар, стекао стручне компетенције прописане Стандардомквалификације –
физиотерапеутски техничар („Службени гласник РС– Просветни гласник”, број 9/15).

Стандард квалификације
1. Назив квалификације: Физиотерапеутски техничар
2. Сектор - подручје рада: Здравство и социјална заштита
3. Ниво квалификације: IV
4. Сврха квалификације: спровођење физиотерапеутских процедура и терапеутских поступака,
спровођење балнеоклиматолошких процедура и масажа пацијената.
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:
- Спровођење физиотерапеутских процедура
- Спровођење терапеутских поступака
- Спровођење балнеоклиматолошких процедура и масажа пацијената
Дужности - стручне
компетенције
Спровођење
физиотерапеутских
процедура

Спровођење терапеутских
поступака

Задаци - jединице компетенцијa
- Примена поступка хидротерапије - вођење групних вежби у базену према
програму и извођење индивидуалних вежби у базену или Хабардовој кади
- Извођење основних активности у кинезитерапији примењујући пасивни,
форсирани и релаксирани покрет
- Асистирање физиотерапеуту при извођењу активно потпомогнутих покрета и
вежби уз отпор
- Постављање ортопедских помагала и упућивање болесника на њихово
коришћење и одржавање
- Помагање болесницима у „школи хода“
- Примена основне терапеутске технике у електротерапији, сонотерапији,
фототерапији, магнетотерапији (галванске струје – попречна и силазна
галванизација, електрофореза лекова; четвороћелијска галванизација;
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дијадинамичне струје; ТЕНС; интерферентне струје; краткоталасна дијаметрија;
ултразвук; ултра-виолетни зраци након биодозе коју је учинио физиотерапеут;
терапија инфрацрвеним зрацима; терапија биоптром лампом)
- Примена сауне
- Примена парафинотерапије (парафински облози; парафинске локалне купке)
- Примена фанго облога (припрема болесника; извођење облога)
- Примена криотерапије – примена крио облога и крио масаже и припрема
просторије, температуре, апаратуре за извођење
- Примена механотерапије – извођење масаже (локална и општа масажа;
класична масажа код разних патолошких стања; специјални облици масаже–
мануелна лимфна дренажа, релакс масажа, спортска масажа, антицелулит
масажа, арома масажа; масажа вибрационим апаратом; подводна масажа;
крио масажа).

Структура матурског испита
Матурски испит састоји се из три дела:
1. испит из матерњег језика и књижевности;
2. испит за проверу стручно-теоријских знања;
3. 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.
Процедуре за полагање матурског испита
Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири
разреда средње школе по наставном плану и програму за образовни профил физиотерапеутски техничар.
Завод за унапреёивање образовања и васпитања- Центар за стручно образовање одраслих припрема
Приручник о полагању матурског испита за образовни профил физиотерапеутски техничар.У Приручнику
се детаљно описује начин припреме, организације и реализације испита. У састав Приручника улазе:
- збирка теоријских задатака за матурски испит,
- листа радних задатака, радни задаци и обрасци за оцењивање радних задатака.
-стандард квалификације физиотерапеутски техничар,
Организација матурског испита
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе раднаместа и услови за
реализацију матурског практичног рада.
Матурски испит се организује у школама у три испитна рока која се реализују у јуну, августу и јануару.
За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета
који су обучавали ученика у току школовања. Они помажу ученику у припремама за полагањеиспита за
проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада.
У оквиру периода планираног наставним планом и програмом за припрему
и полагање матурског испита, школа организује консултације и додатну припрему ученика за полагање
испита,обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског распореда.
Матурски испит за ученика може да траје највише пет дана.У истом дану ученик може да полаже
само један део матурског испита.
За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана, као
и њихове замене.
Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском
испиту.
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Испит из матерњег језика и књижевности
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе.
Испит из матерњег језика и књижевности полаже се писмено.
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме.
Теме утврђује Испитни одбор школе, на предлог стручног већанаставника матерњег језика и књижевности.
Испит из матерњег језика и књижевности траје три сата.
Оцену писаног рада утврђује испитна комисија за матерњи језик и књижевност коју чине три наставника
матерњег језика и књижевности.
Сваки писани састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену на основу појединачних
оцена сваког члана.
Испит за проверу стручно-теоријских знања
Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за обављање
послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.
На испиту се проверавају знања која се стичу из предмета:
- физикална терапија
- кинезиологија
- кинезитерапија
- масажа
- специјална рехабилитација
Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до 50
задатака, а вреднује се са укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена.
Укупан број бодова остварен на тесту
до 50
50,5 – 63
63,5 – 75
75,5 – 87
87,5 – 100

УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основузбирке теоријских задатака за
матурски испит и доставља га школама.Тест садржи познате задатке објављене у збирци (75 бодова)и
делимично измењене задатке из збирке (25 бодова).
Тест који ученици решавају садржи задатке којима се испитује достигнутост исхода учења
прописаних наставним планом и програмом за образовни профил физиотерапеутски техничар.
Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и све садржаје
који су процењени као темељни и од суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру
занимања као и за наставак школовања у матичној области.
Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета.
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Матурски практичан рад
Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом
квалификације за образовни профил физиотерапеутски техничар.
На матурском практичном раду ученик извршава три радна задатка којим се проверавају прописане
компетенције.За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака.
Листа стандардизованих радних задатака, критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део
Приручника.
На основу листе стандардизованих радних задатака из Приручника,школа формира школску листу
задатака у сваком испитном року. Број задатака у школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја
ученика у одељењу који полажу матурски практичан рад.
Ученик извлачи радни задатак на дан полагања матурског практичног рада.
Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова.
Оцену о стеченим прописаним компетенцијама које се проверавају у оквиру матурског практичног
рада, даје испитна комисија коју чине два наставника ужестручних предмета, од којих је један председник
комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој области рада.
Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивањерадног задатка утврђује укупан број
бодова које ученик остварујеизвршењем задатка. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије
утврђује се просечан број бодова за задатак.
Ако је просечни број бодова на радном задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем,
мањи од 50, сматра се да кандидат није показао компетентност.
У овом случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан(1).
Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова на радном задатку, бодови се преводе у успех према
следећој скали:
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
0–49
50–63
64–77
78–90
91–100

УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

Успех на матурском испиту
Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира успех
ученика.На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех ученика на
матурском испиту.
Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња вредност
оцена добијених на појединачним деловима матурског испита у складу са Законом.
Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних делова матурског испита добио
позитивну оцену.
Ученик који је на једном или два појединачна дела матурскогиспита добио недовољну оцену
упућује се на полагање поправногили поправних испита.
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6.3. Образовни профил : КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
ЦИЉ
Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни
профил козметички техничар, стекао стручну компетенцију прописану Стандардом квалификације –
козметички техничар („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 9/15).

Стандард квалификације
Назив квалификације: Козметички техничар
2. Сектор - подручје рада: Здравство и социјална заштита
3. Ниво квалификације: IV
4. Сврха квалификације: хигијенско-естетска нега, заштита и рехабилитација коже и аднекса коже.
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:
- Хигијенско-естетска нега, заштита и рехабилитација коже и аднекса коже

Задаци - jединице компетенцијa

Дужности - стручне
компетенције
Хигијенско-естетска нега,
заштита и рехабилитација
коже и аднекса коже

- Учествовање у организацији рада, обезбеђивање инвентара и потрошног
материјала у организацијама и јединицама за хигијенско-естетску негу, заштиту
и рехабилитацију коже и аднекса коже
- Обезбеђивање хигијенских услова рада, одржавање прибора, спровођење
методе асепсе и антисепсе у раду
- Учествује у прегледу, утврђивању статуса и одређивања козметичког третмана
- Спровођење козметичких процедура на здравој кожи и давање упутства за
свакодневну хигијенско-естетску негу, у зависности од својстава и статуса коже.
- Припрема пацијената, прибора, апарата и препарата за преглед
- Асистенција лекару при обављању естетских захвата на кожи и спровођење
терапијских процедура
- Апликација козметотерапијских медикамената
- Припрема и спровођење алерголошких епикуталних тестова, уз надзор лекара

Структура матурског испита
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Матурски испит за ученике који су се школовали по наставном плану и програму за образовни
профил козметички техничар, састоји се из три дела:
− испит из матерњег језика и књижевности;
− испит за проверу стручно-теоријских знања;
− матурски практични рад.

Процедуре за полагање матурског испита
Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири разреда средње школе по
наставном плану и програму за образовни профил козметички техничар.
Завод за унапређење образовања и васпитања-центар за стручно образовање одраслих припрема
Приручник о полагању матурског испита за образовни профил козметички техничар. У Приручнику се
детаљно описује начин припреме, организације и реализације испита. У састав Приручника улазе:
− посебни предуслови за полагање и спровођење матурског испита;
− збирка теоријских задатака за матурски испит;
− листа радних задатака;
− стандардизовани радни задаци и образац за оцењивање;
− начини организације и реализације свих делова у оквиру матурског испита.

Организација матурског испита
Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за
реализацију матурског практичног рада. Матурски испит се организује у школама у три испитна рока која се
реализују у јуну, августу и јануару.
За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета
који су обучавали ученика у току школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање испита за
проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада.
У оквиру периода планираног наставним планом и програмом за припрему и полагање матурског
испита, школа организује консултације и додатну припрему ученика за полагање испита, обезбеђујући
услове у погледу простора, опреме и временског распореда.
Матурски испит за ученика може да траје највише три дана. У истом дану ученик може да полаже
само један део матурског испита.
За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три
члана, као и њихове за-мене. Сваки део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се
општи успех на матурском испиту.
Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија
послодаваца Србије односно Привредна комора Србије односно одговарајуће стручно удружење или
комора у сарадњи са Центром. Базу података о члановима испитних комисија – представницима
послодаваца, води Центар.
Испит из матерњег језика и књи+евности
Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. Испит из
матерњег језика и књижевности полаже се писмено.
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор
школе, на предлог стручног већа наставника матерњег језика и књижевности.
Испит из матерњег језика и књижевности траје три сата.
Оцену писаног рада утврђује испитна комисија за матерњи језик и књижевност коју чине три
наставника матерњег језика и књижевности. Сваки писани састав прегледају сва три члана комисије и
изводе јединствену оцену на основу појединачних оцена сваког члана.
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Испит за проверу стручно-теоријских знања
Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за обављање
послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. На испиту се проверавају
знања која се стичу из предмета:
– Естетска нега
– Физикална медицина
– Масажа
– Дерматологија са негом
– Естетска хирургија са негом
Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до
50 задатака, а вреднује се са укупно 100 бодова. Бодови се преводе у успех. Скала успешности је
петостепена.
Укупан број бодова остварен на
тесту
до 50
50,5 – 63
63,5 – 75
75,5 – 87
87,5 – 100

УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу збирке теоријских задатака за
матурски испит и доставља га школама. Тест садржи познате задатке објављене у збирци (75 бодова) и
делимично измењене задатке из збирке (25 бодова).
Тест који ученици решавају садржи задатке којима се испитује достигнутост исхода учења
прописаних наставним планом и програмом за образовни профил козметички техничар. Тестови су
конципирани тако да обухватају све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и од
суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру занимања као и за наставак школовања у
матичној области. Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета.
Матурски практичан рад
Циљ матурског практичног рада је провера стручне компетенције прописане Стандардом
квалификације за образовни профил козметички техничар. На матурском практичном раду ученик
извршава један сложени радни задатак којим се проверава прописана компетенција.
За проверу прописане компетенције утврђује се листа стан- дардизованих радних задатака. Листа
стандардизованих радних задатака, критеријуми и образац за оцењивање саставни су део Приручника. Од
стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број радних задатака за матурски практични
рад. Листе стан- дардизованих радних задатака, критеријуми и образац за оцењивање саставни су део
Приручника.
На основу листе радних задатака из Приручника, школа формира школску листу у сваком испитном
року. Број радних задатака у школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја ученика у одељењу
који полажу матурски практичан рад. Ученик извлачи радни задатак на дан полагања матурског практичног
рада.
Радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова.
Оцену о стеченој прописаној компетенцији која се проверава у оквиру матурског практичног рада,
даје испитна комисија коју чине два наставника ужестручних предмета, од којих је један председник
комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој области рада.
Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан број
бодова које ученик остварује извршењем задатка. На основу појединачног бодовања свих чланова
комисије утврђује се просечан број бодова за задатак.
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Ако је просечни број бодова на радном задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем,
мањи од 50, сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на матурском
практичном раду је недовољан (1).
Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова на рад- ном задатку, бодови се преводе у успех
према следећој скали:
УКУПАН БРОЈ БОДОВА
0–49
50–63
64–77
78–90
91–100

УСПЕХ
недовољан (1)
довољан (2)
добар (3)
врло добар (4)
одличан (5)

Успех на матурском испиту
Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира успех
ученика.
На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех ученика на
матурском испиту.
Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња вредност
оцена добијених на појединачним деловима матурског испита у складу са Законом.
Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних делова матурског испита добио
позитивну оцену.
Ученик који је на једном или два појединачна дела матурског испита добио недовољну оцену
упућује се на полагање поправног или поправних испита.
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7. Завршни испит
7.1. Образовни профил:

МАСЕР

ЦИЉ
Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном трогодишњем
образовању за образовни профил масер, стекао стручне компетенције прописане Стандардом
квалификације масер (,,Службени гласник РС-Просветни гласник'',број 9/15).
Стандард класификације
1.Назив квалификације:Масер
2.Сектор - подручје рада: Личне услуге
3.Ниво квалификације: III
4.Сврха квалификације: извођење мануелне и апаратурне масаже клијената, припрема и примена
хидротерапијских поступака.
5.Начин стицања квалификације:
Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.
6.Трајање:
Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације трајетри године.
7.Начин провере:
Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршномиспиту 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:
Мануелна и апаратурна масажа клијената
Припрема и примена хидротерапијских поступака
Дужности - стручне
компетенције
Мануелна и апаратурна
масажа клијената

Задаци - jединице компетенцијa
- Припрема за масажу (припрема просторије, температуре, атмосферског
притиска и апаратуре за извођење масаже)
- Припрема клијената за масажу
- Процена квалитета коже непосредно пре примене масаже
- Припрема технике масаже према индикацијама лекара специјалисте
- Класична (релакс) масажа
- Специјалне масаже (шијацу, yumeiho, антицелулит, лимфна масажа,
спортска масажа, миотерапија и рефлексотерапија)
- Лимфна дренажа
- Подводна масажа
- Припрема и надзор хигијенског минимума пре уласка у базен и каду
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(хигијена болесника, пропусник и вода)
- Масажа уз помоћ апарата
- Масажа спортиста, као припрема за већа физичка оптерећења
- Припрема просторије, температуре, атмосферског притиска и
материјала за примену хидротерапијских поступака
- Припрема клијената за купке, тушеве и облоге
- Спровођење делимичне и опште купке
- Дезинфекционе апликације тушева у терапијске сврхе
- Припрема и примена водених, блатних, парафинских и фанго облога
- Припрема и примена зрачне и морске купке
- Асистирање физиотерапеуту приликом примене релаксације у базену

Структура завршног испита
У оквиру завршног испита ученик извршава један радни задатак којим се проверава стеченост стручних
компетенција.

Организација завршног испита
Завршни испит може да полаже ученик који је успешно завршио трећи разред средње школе по наставном
плану и програму за образовни профил масер.
Завршни испит спроводи се у наставној бази у условима за које се ученик образовао у току свог школовања.
Стручно веће наставника стручних предмета школе бира радни задатак из листе радних задатака из
Приручника и формира школску листу која ће се користити у датом испитном року. Број понуђених радних
задатака, за ученике једног одељења који полажу завршни испит, мора бити најмање 10% већи од броја
ученика.
Ученик извлачи радни задатак непосредно пред полагање завршног испита, без права замене.
Испитна комисија
По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове испитне комисије за оцењивање на завршном
испиту и њихове заменике.Комисију чине три члана, које именује директор школе, према прописаној
структури:
• два наставника стручних предмета за образовни профил масер, од којих је један председник
комисије
• представник послодаваца – компетентни извршилац датих послова у области здравства и
социјалне заштите – кога предлаже Унија послодаваца Србије у сарадњи са одговарајућим пословним
удружењима, Привредном комором Србије и Центром

Припрема ученика за полагање
За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је
обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање завршног испита. У
оквиру три недеље планиране наставним планом за припрему и полагање завршног испита, школа
организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време,
простор, опрема) за припрему ученика за све задатке предвиђене завршним испитом.
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Оцењивање испита
Провера прописаних компетенција спроводи се на основу листе стандардизованих радних
задатака.
Ученик извршава један радни задатак кроз практично извођење. Радни задаци су осмишљени тако да
осликавају конкретне случајеве из праксе.
Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за обављањe радног задатка.
Оцену о стеченим стручним компетенцијама на завршном испиту даје испитна комисија.
Оцењивање радног задатка се врши индивидуално. Сваки члан испитне комисије пре реализације задатка
добија свој образац за оцењивање радног задатка10, а председник комисије води и Записник о полагању
завршног испита.
Чланови комисије техником посматрања оцењују практично извођење.
Време израде радног задатка контролишу сви чланови комисије. Уколико ученик није реализовао задатак у
оквиру предвиђеног времена, прекида се извођење и комисија оцењује оно што је до тог тренутка
урађено.
Сваки члан комисије индивидуално оцењује рад ученика, вреднујући појединачне индикаторе у
свом обрасцу за оцењивање радног задатка.
Радни задатак може се оценити са највише 100бодова. Успех на завршном испиту зависи од
укупног броја бодова које је ученик стекао извршавањем радног задатка. Сваки члан испитне комисије у
свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан број бодова за задатак. Појединачан број
бодова (сваког члана комисије) се уноси на одговарајуће место у Записнику о полагању завршног испита и
на основу тога комисија утврђује просечан број бодова за радни задатак.
Када кандидат извршењем радног задатка оствари просечних 50 и више бодова, сматра се да је
показао компетентност. Уколико је просечан број бодова који је кандидат остварио на радном задатку
мањи од 50, сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на завршном
испиту је недовољан (1)
Укупан број бодова који ученик оствари на завршном практичном раду једнак је збиру постигнутих
бодова на свим радним задацима. Укупан број бодова преводи се у успех. Скала успешности је петостепена
и приказана је у следећој табели.
ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

УСПЕХ

50-63

Довољан (2)

64-77

Добар (3)

78-90

Врло добар (4)

91-100

Одличан (5)

Ученику који је положио завршни испит издаје се Диплома о стеченом средњем образовању за
образовни профил масер.
Уз Диплому школа ученику издаје Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за
образовни профил масер.
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8. Остваривање образовно-васпитног рада
Образовно васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности у којима се остварује програм
образовања и васпитања и постижу прописани циљеви, исходи образовања и васпитања , стандарди
постигнућа,у складу са Законом.
Основни циљеви образовања и васпитања су:
 обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу детета, ученика и одраслог;
 обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj детета, ученика и одраслог,
развиjање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранциjе према насиљу;
 шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика
у систем образовања и васпитања;
 развиjање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоjа физичких способности;
 развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и животне средине и
еколошке етике, заштите и добробити животиња;
 континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на
провереним научним сазнањима и образовноj пракси;
 развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву коjе се мења;
 пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког детета, ученика и
одраслог, у складу са његовим узрастом, развоjним потребама и интересовањима;
 развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, међупредметних компетенциjа и
стручних компетенциjа у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развоjем
савремене науке и технологиjе; 10) развоj свести о себи, стваралачких способности, критичког
мишљења, мотивациjе за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања,
самоинициjативе и изражавања свог мишљења;
 оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог
развоjа и будућег живота;
 развиjање позитивних људских вредности;
 развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање
другарства и приjатељства;
 развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских
слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
 развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранциjе и уважавање различитости;
 развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања припадности Републици
Србиjи, поштовање и неговање српског jезика и матерњег jезика, традициjе и културе српског
народа и националних мањина, развиjање интеркултуралности, поштовање и очување националне
и светске културне баштине;
 повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и
васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком траjања и смањеним напуштањем
школовања;
 повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва
Републике Србиjе као државе засноване на знању.
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Исходи образовања и васпитања
Исходи образовања и васпитања су jасни искази о томе шта се од ученика очекуjе да зна, разуме и да
jе способан да покаже, односно уради након завршеног одговараjућег нивоа образовања и васпитања.
Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и
васпитања. Исходи образовања и васпитања представљаjу способност ученика да:
 изрази и тумачи идеjе, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменоj и писаноj форми;
 прикупља, анализира, организуje и критички процењуje информациjе;
 користи српски jезик, односно jезик националне мањине и страни jезик у зависности од
културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;
 ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према
свом животу, животу других и животноj средини;
 ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организациjе и заjеднице;
 зна како да учи;
 уме да разликуjе чињенице од интерпретациjа;
 примењуjе математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним
ситуациjама;
 поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологиjе;
 одговорно и ефикасно управља собом и своjим активностима;
 ефикасно и конструктивно учествуjе у свим облицима радног и друштвеног живота, поштуjе
људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућоj разноликости
друштава и решавању сукоба;
 покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и
jасну ориjентациjу ка остваривању циљева и постизању успеха;
 остваруjе идеjе, планира и управља проjектима ради постизања циљева коjи доприносе личноj
афирмациjи и развоjу, друштвеноj или привредноj активности;
 схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме
да нису изоловани;
 има свест о сопственоj култури и разноликости култура, уважава значаj креативног изражавања
идеjа, искустава и осећања путем различитих медиjа, укључуjући музику, књижевност,
извођачке и визуелне уметности.
Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђуjе се укупним образовноваспитним процесом на
свим нивоима образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаjе рада.
Кључне компетенциjе за целоживотно учење
Кључне компетенциjе представљаjу скуп интегрисаних знања, вештина и ставова коjи су потребни сваком
поjединцу за лично испуњење и развоj, укључивање у друштвени живот и запошљавање. Кључне
компетенциjе за целоживотно учење су:
 комуникациjа на матерњем jезику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања,
чињеница и мишљења у усменоj или писаноj форми;
 комуникациjа на страном jезику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања,
чињеница и мишљења у усменоj или писаноj форми укључуjући вештине посредовања сумирањем,
тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално разумевање;
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математичке, научне и технолошке компетенциjе: основно нумеричко резоновање, разумевање
света природе, способност примене знања и технологиjе за људске потребе (медицина, транспорт,
комуникациjе и др.);
дигитална компетенциjа: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих
технологиjа за рад, одмор и комуникациjу;
учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање
временом и информациjама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило,
коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуациjама,
индивидуално и/или у групи;
друштвене и грађанске компетенциjе: способност да се ефикасно и конструктивно учествуjе у
друштвеном и радном животу и да се ангажуjу у активном и демократском учешћу, посебно у све
разноврсниjим заjедницама;
осећаj за инициjативу и предузетништво: способност да се идеjе претворе у акциjу кроз
креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање
проjектима;
културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значаj креативних идеjа,
искустава и емоциjа у различитим медиjима – музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго.
Компетенциjе из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних школских предмета, обухватаjу и
ангажуjу школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и
будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остваруjу своjе
грађанске улоге.

Опште међупредметне компетенциjе.
Циљ ориjентациjе ка општим међупредметним компетенциjама и кључним компетенциjама jе
динамичниjе и ангажованиjе комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне
контексте коjи захтеваjу њихову функционалну примену. Опште међупредметне компетенциjе засниваjу се
на кључним компетенциjама, развиjаjу се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим
ситуациjама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима
за лично остварење и развоj, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за
целоживотно учење
Опште међупредметне компетенциjе за краj средњег образовања и васпитања у Републици Србиjи, су:












компетенциjа за целоживотно учење;
комуникациjа;
рад са подацима и информациjама;
дигитална компетенциjа;
решавање проблема;
сарадња;
одговорно учешће у демократском друштву;
одговоран однос према здрављу;
одговоран однос према околини;
естетичка компетенциjа;
предузимљивост и предузетничка компетенциjа
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Образовно васпитни рад се остварује у току школске године која почиње 1.септембра, а завршава
се 31.августа. Школска година се реализује у два полугодишта. Време, трајање и организација образовноваспитног рада и школских распуста утврёује се школским календаром који доноси министар,сваке године,
до 1. јуна за наредну школску годину.
Школа ради у две смене. Смене се мењају недељно. Прва смена траје од 07.55 до 13.55 сати, а друга од
14.00 до 20.00 сати.
Структура трајања часа и пауза између часова:
Час
I
II
III
IV
V
VI
VII

Прва смена
7.55-8.40
8.45-9.30
9.50-10.35
10.40-11.25
11.30-12.15
12.20-13.05
13.10-13.55

Друга смена
14.00-14.45
14.50-15.35
15.55-16.40
16.45-17.30
17.35-18.20
18.25-19.10
19.15-20.00

Теоријска настава се изводи, по правилу, у одељењу до 30 ученика, групи, односно појединачно, а у складу
са наставним планом и програмом.
Настава вежби и вежби у блоку се изводи: у специјализованим кабинетима ,наставној бази у другој
установи. Време, начин и услови за остваривање вежби и вежби у блоку, ван просторија школе, утврђују се
уговором.

Облици образовно-васпитног рада
Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У
оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење,
систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет,
часописи, уџбеници); визуелноопажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја
(нпр.повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.);
тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну и
писану комуникацију. Битно је ангажовати ученике у складу са њиховим могућностима.
Наставници, по наставним плановима и програмима, користе следеће облике рада: фронтални облик
рада, индивидуални облик рада, групни облик рада, рад у пару, конбинован облик рада
Методе радасу следеће: методавербалне методе (монолошка -дијалошка, дебата, дискусија);решавање
проблема – хеуристички приступ ;рад на тексту, писани и графички радови ;демонстративна (приказивање
модела, шема, скица, појава, стања, активности, филмова, разне пројекције и друго);практични рад и
радионица (лабораторијски, експериментални, различите врсте практичних вежби и радионица);игровне
активности (стваралачке, уметничке, драмске, логичке и друге игре као и задаци отвореног
типа);истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног истраживања на сопственом
истраживачком пројекту); комбиновани рад.
Наставна средства
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Реализација васпитно-образовног рада одвија се у 42 учионице,кабинета,
лабораторија,
специјализованим учионицама, кабинетима за извођење вежби, практичне наставе из области
козметологије, фармације, физиотерапије. Школа има библиотеку. Све учионице и кабинети опремљени
рачунарима, пројекторима, савременим наставним средствима. Свака учионица прикључена је на интернет
везу. Сваке школске године набављају се наставна средства и потрошни материјал за успешно остваривање
наставно-образовног процеса. Наставна средства која се користе су: текстуална; визуелна;аудитивна;
аудио-визуелна(филмови, снимци,ТВ емисије; ДВД снимци,; настава уз помоћ рачунара; видеопројектора,
настава уз коришћење паметне табле и др.); мануелна (разноврсни инструменти, апарати, препарати,
предмети, материјали и др.); помоћно-техничка (разноврсне табле, столице, апликатори, показивачи и
др.).
Школа је укључена у пројекат Е-дневник (електронски дневник) Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
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9.Остваривање школског програма по недељама
9.1. Образовни профил : Фармацеутски техничар
I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД

IV
РАЗРЕД

33
4
2

34
3
2

33
4
2

39

39

39

28
5
2
3
39

II
РАЗРЕД
Н
Г
1
34
1
34

III
РАЗРЕД
Н
Г
1
33
1
33

IV
РАЗРЕД
Н
Г
1
28
1
28

Разредно-часовна недеља
Менторски рад (настава у блоку, пракса)
Обавезне всннаставне активности
Матурски испит
Укупно радних недеља

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.

Грађанско васпитање
Верска настава

I
РАЗРЕД
Н
Г
1
33
1
33

УКУПНО
128
128

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет може једном
да промени до краја стицања средњег образовања и васпитања.

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

Час одељењског старешине
Додатни рад*
Допунски рад*
Припремни рад*

I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД

IV
РАЗРЕД

УКУПНО
часова

66
до 30
до 30
до 30

68
до 30
до 30
до 30

66
до 30
до 30
до 30

56
до 30
до 30
до 30

254
до 120
до 120
до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
I
РАЗРЕД
Екскурзија
Језик другог народа или националне мањине
са елементима нациналне културе
Други страни језик
Други предмети*
Стваралачке и слободне активности ученика
(хор,секција и друго)
Друштвене активности- ученички
парламент,ученичка задруга
Културна и јавна делатност школе

до 3 дана

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД
до 5
до 5 дана
наставних
дана
2 часа недељно

IV
РАЗРЕД
до 5
наставних
дана

2 часа недељно
1-2 часа недељно
30-60 часова годишње
15-30 часова годишње
2 радна дана

Подела одељења на групе ученика
Садржаји вежби, наставе у блоку остврују се поделом одељења на групе ученика. Када се садржаји
остварују у школским кабинетима, лабораторијама, наставној бази реализују се поделом одељења на три
групе ученика.
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9.2. Образовни профил : Физиотерапеутски техничар
I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД

IV
РАЗРЕД

34
3
2

35
2
2

30
7
2

39

39

39

29
5
2
3
39

II
РАЗРЕД
Н
Г
1
35
1
35

III
РАЗРЕД
Н
Г
1
30
1
30

IV
РАЗРЕД
Н
Г
1
29
1
29

Разредно-часовна недеља
Менторски рад (настава у блоку, пракса)
Обавезне всннаставне активности
Матурски испит
Укупно радних недеља

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.

Грађанско васпитање
Верска настава

I
РАЗРЕД
Н
Г
1
34
1
34

УКУПНО
128
128

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет може једном
да промени до краја стицања средњег образовања и васпитања.

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

Час одељењског старешине
Додатни рад*
Допунски рад*
Припремни рад*

I
РАЗРЕД
68
до 30
до 30
до 30

II
РАЗРЕД
70
до 30
до 30
до 30

III
РАЗРЕД
60
до 30
до 30
до 30

IV
РАЗРЕД
58
до 30
до 30
до 30

УКУПНО
часова
256
до 120
до 120
до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
I
РАЗРЕД
Екскурзија
Језик другог народа или националне мањине
са елементима нациналне културе
Други страни језик
Други предмети*
Стваралачке и слободне активности ученика
(хор,секција и друго)
Друштвене активности- ученички
парламент,ученичка задруга
Културна и јавна делатност школе

до 3 дана

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД
до 5
до 5 дана
наставних
дана
2 часа недељно

IV
РАЗРЕД
до 5
наставних
дана

2 часа недељно
1-2 часа недељно
30-60 часова годишње
15-30 часова годишње
2 радна дана

Подела одељења на групе ученика
Садржаји вежби, наставе у блоку остврују се поделом одељења на групе ученика. Када се садржаји
остварују у школским кабинетима, лабораторијама, наставној бази реализују се поделом одељења на три
групе ученика.
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9.3. Образовни профил : Козметички техничар
I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД

IV
РАЗРЕД

33
4
2

34
3
2

32
5
2

39

39

39

30
4
2
3
39

II
РАЗРЕД
Н
Г
1
34
1
34

III
РАЗРЕД
Н
Г
1
32
1
32

IV
РАЗРЕД
Н
Г
1
30
1
30

Разредно-часовна недеља
Менторски рад (настава у блоку, пракса)
Обавезне всннаставне активности
Матурски испит
Укупно радних недеља

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.

Грађанско васпитање
Верска настава

I
РАЗРЕД
Н
Г
1
33
1
33

УКУПНО
129
129

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет може једном
да промени до краја стицања средњег образовања и васпитања.

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

Час одељењског старешине
Додатни рад*
Допунски рад*
Припремни рад*

I
РАЗРЕД
66
до 30
до 30
до 30

II
РАЗРЕД
68
до 30
до 30
до 30

III
РАЗРЕД
64
до 30
до 30
до 30

IV
РАЗРЕД
60
до 30
до 30
до 30

УКУПНО
часова
258
до 120
до 120
до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима
I
РАЗРЕД
Екскурзија
Језик другог народа или националне мањине
са елементима нациналне културе
Други страни језик
Други предмети*
Стваралачке и слободне активности ученика
(хор,секција и друго)
Друштвене активности- ученички
парламент,ученичка задруга
Културна и јавна делатност школе

до 3 дана

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД
до 5
до 5 дана
наставних
дана
2 часа недељно

IV
РАЗРЕД
до 5
наставних
дана

2 часа недељно
1-2 часа недељно
30-60 часова годишње
15-30 часова годишње
2 радна дана

Подела одељења на групе ученика
Садржаји вежби, наставе у блоку остврују се поделом одељења на групе ученика. Када се садржаји
остварују у школским кабинетима, лабораторијама, наставној бази реализују се поделом одељења на три
групе ученика.
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9.4. Образовни профил : Масер

Разредно-часовна недеља
Менторски рад (настава у блоку, пракса)
Обавезне всннаставне активности
Завршни испит
Укупно радних недеља

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1.
2.

Грађанско васпитање
Верска настава

I
РАЗРЕД
Н
Г
1
32
1
32

I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД

32
5
2

33
4
2

39

39

26
8
2
3
39

II
РАЗРЕД
Н
Г
1
33
1
33

III
РАЗРЕД
Н
Г
1
26
1
26

УКУПНО
91
91

*Напомена: Ученик који се определио за један од два изборна предмета, грађанско васпитање или верску наставу, изборни предмет може једном
да промени до краја стицања средњег образовања и васпитања.

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

Час одељењског старешине
Додатни рад*
Допунски рад*
Припремни рад*

I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД

УКУПНО
часова

64
до 30
до 30
до 30

66
до 30
до 30
до 30

52
до 30
до 30
до 30

182
до 90
до 90
до 90

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

Екскурзија
Језик другог народа или националне мањине
са елементима нациналне културе
Други страни језик
Други предмети*
Стваралачке и слободне активности ученика
(хор,секција и друго)
Друштвене активности- ученички
парламент,ученичка задруга
Културна и јавна делатност школе

I
РАЗРЕД

II
РАЗРЕД

до 3 дана

до 5 дана
2 часа недељно

III
РАЗРЕД
до 5 наставних
дана

2 часа недељно
1-2 часа недељно
30-60 часова годишње
15-30 часова годишње
2 радна дана

Подела одељења на групе ученика
Садржаји вежби, наставе у блоку остврују се поделом одељења на групе ученика. Када се садржаји
остварују у школским кабинетима, лабораторијама, наставној бази реализују се поделом одељења на три
групе ученика.
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10. Остали облици образовно-васпитног рада
Програм ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ и ПРИПРЕМНЕ наставе
Остали обавезни облици непосредног образовно-васпитног рада су: допунска, додатна и припремна
настава.
Програми допунске и додатне наставе и ваннаставних активности, дају ученицима могућности да слободно
изразе своју личност, прошире своја интересовања и квалитетније организују своје слободно време. Часови
допунске, додатне и припремне наставе су планирани за сваког наставника у оквиру 40-часовне радне
недеље, а на основу претходног искуства и исказаних потреба предметног наставника и стручног већа.
Ове наставне активности предвиђене су наставним планом и програмом као посебне активности чији је
циљ прилагодити наставни програм ученицима и омогућити им његово успешно савладавање, као и
потпунији развитак ученикових способности.
Допунска настава се организује за појединца или групе ученика који, на часовима редовне наставе не
постижу очекиване резултате и за ученике који су изостајали са наставе због болести или преласка из друге
школе. Задаци допунског рада су: одреёивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре
резултате, усклаёивање ових садржаја са потребама и могућностима ученика, пружање помоћи ученицима
да се лакше уклопе у праћење редовне наставе.
Организацију и реализовање допунске наставе врши предметни наставник у сарадњи са одељењским
старешином, стручним већима, одељењским већем, педагогом школе. Час допунске наставе мора бити
организован, што значи да за сваког ученика (или групу ученика) треба одредити циљеве и задатке,
садржај по етапама, изабрати одговарајуће методе и облике рада, наставна средства и слично. Садржај
рада часа допунске наставе је онај садржај из наставног програма који поједини ученици нису усвојили у
редовној настави. Програм допунске наставе садржи исте наставне теме и садржаје као програм редовне
наставе. Допунска настава не сме се организовати само пред часове провере знања ученика. Она се
организује током целе школске године, када се укаже потреба за њом, а најчешће динамиком од једног
часа недељно. Ученик може бити укључен у допунску наставу једнократно, кроз дужи временски период
или повремено.Час допунске наставе мора бити организован, што значи да за сваког ученика (или групу
ученика) треба одредити циљеве и задатке, садржај по етапама, изабрати одговарајуће методе и облике
рада, наставна средства и слично.
Припрема допунске наставе подразумева следеће кораке:
Основни задатак допунске наставе је прилагодити (индивидуализовати) наставне садржаје одређеног
наставног предмета ученицима који из било којих разлога имају тешкоћа у савладавању програма, како би
им се омогућило усвајање програма и развој њихових способности.
Задаци

Циљеви

Организовање помоћи
ученицима који због
болести, слабог
предзнања или било ког
другог разлога нису
усвојили одређено
наставно градиво.
Организовање
допунског рада за
одређене наставне
садржаје кроз различите
облике рада.
Праћење рада и
напредовања ученика.

- Усвајање наставних
садржаја које ученици
нису усвојили у току
редовне наставе,
- Пружање
индивидуалне помоћи у
учењу и бољем
разумавању наставних
садржаја, давање
упутства за савладавање
потешкоћа у учењу,
-Праћење и
контролисање
учениковог напретка у
редовној настави.
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Додатном наставом обухватају се сви ученици који се посебно истичу у појединим областима или који
имају посебна и проширена интересовања из појединих области (даровити ученици). Организовање и
извођење додатне наставе за ученике врши се одвојено, по одељењима, разредима или групама, ако се
ученици различитих разреда занимају за исте садржаје и теме. Додатна настава може се изводити током
целе школске године или у неком периоду, што зависи од тема, као и ангажованости и интересовања
ученика и наставника. У додатној настави преовладава рад у групама, у пару и индивидуални рад.
Задаци су:
 задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за
учење;
 подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега њихових интелектуалних карактеристика,
што омогућава брже напредовање ученика;
 проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују
интересовање и способности;
 груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за
индивидуализацију додатног рада;
Припремна настава се организује у школи за: такмичења, матурске и завршне испите, разредне испите,
поправне испите. Припремна настава за такичење се организује током целе школске године, она је
најчешће индивидуална. Током другог полугодишта организује се припремна настава за матурске и
завршни испит (5% од укупог броја часова). У зависности од броја ученика ова настава је индивидуална или
групна. Разредни испити се организују из језика уколико се укаже потреба. Током месеца јула и августа,
уколико има ученика упућених на разредни и/или поправни испит, организује се припремна настава (10%
од укупог броја часова), она је групна или индивидуална.
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11. Факултативни ваннаставни облици
Факултативни ваннаставни облици имају за циљ да допринесу развоју личности на образовном, сазнајном,
креативном, друштвеном и личном плану. Задаци су:
 проширивање и продубљивање, као и стицање нових знања и умења, а према интересовањима
ученика;
 задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових склоности,
способности, интересовања и подстицање професионалног развоја;
 мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад;
 омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације као и других услова да самостално
користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у средини у којој раде.
Факултативни ваннаставни облици се организују као:


Екскурзија;



Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, друштвено користан рад и др.);



Културна и јавна делатност школе;



Остале активности.

Факултативни облици васпитно- образовног рада током школске године по разредима:
I
РАЗРЕД
Екскурзија
Језик другог народа или националне
мањине са елементима нациналне културе
Други страни језик
Други предмети*
Стваралачке и слободне активности ученика
(хор,секција и друго)
Друштвене активности- Ученички
парламент,ученичка задруга
Културна и јавна делатност школе

до 3 дана

II
РАЗРЕД

III
РАЗРЕД
до 5
до 5 дана наставних
дана
2 часа недељно

IV
РАЗРЕД
до 5
наставни
х дана

2 часа недељно
1-2 часа недељно
30-60 часова годишње
15-30 часова годишње
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 у наставним плановима гимназије, или по програ мима који су
претходно донети.

11.1 Екскурзија
Школа је планирала извођење излета и екскурзија Годишњим планом рада школе, на начин и под
условима утврђеним наставним планом и програмом.
Циљ екскурзијеје непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање
културног наслеђа и достигнућа која су у вези са подручјем рада школе: здравство и социјална заштита..
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у
конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање
еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног
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односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање
и испољавање позитивних емоционалних доживљаја.
Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су директор школе, стручни воћа,
одељенски старешина или други наставник, који је најмање једну годину изводио наставу у одређеном
одељењу и кога одреди директор школе. Стручног воћу путовања одређује директор школе.
Одељенски старешина обезбеёује организационо-техничке услове за извоёење путовања и координра
остваривање садржаја и активности предвиёених програмом екскурзије, стара се о безбедности и
понашању ученика.
Стручни вођа путовања припрема и спроводи програм који се односи на остваривање постављених
образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни вођа путовања бира се из реда
наставника који остварују наставни план и програм.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60%
ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно,
екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% ученика истог одељења.
Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу
истовремено.Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије. Путни
правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређени су у складу са циљем и задацима путовања.
Екскурзија се, по правилу, изводи у оквиру државних граница, изузетно, за ученике трећег и четвртог
разреда, екскурзија може да се организује у иностранству. Екскурзија може да траје:


за ученике првог разреда – до три дана



за ученике другог рарзеда – до пет дана



за ученике трћег и четвртог разреда – до пет наставних дана.

Ако се екскурзија организује у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, у складу са
школским календаром и годишњим програмом рада.
Избор агенције спроводи се у складу са Правилником и измени и допуни Правилника о плану и програму
образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама.

11.2.Језик другог народа - ФАКУЛТАТИВНО УЧЕЊЕ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА
На основу меморандума о сарадњи поводом реализације пилот пројекта:
,, Учење кинеског језика у школама у Републици Србији”(анекси 6,7) закљученом дана 14.марта 2012.год.
између МПНТР РС и Ханбан Института Конфучије Народне Републике Кине и на основу Изјаве Биљане
Вукосављевић, директорке Фармацеутско-физиотерапеутске школе из Београда, Амбасади Народне
Републике Кине-Одељењу за образовање, од другог полугодишта шк.2016/17.год. се уводи кинески језик
као факултативни предмет.
Реализација факултативног предмета почела је од школске 2017/18.год. На почетку школске године
формирају се групе (почетна група, напредна група) које чине заинтересовани ученици из свих образовних
профила и разреда.
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11.3. Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције, друштвено користан рад и др.)
У школи се ученици на основу својих интересовања опредељују за учешће у стваралачким и слободним
активностима. За рад слободних активности Школа ставара неопходне услове (простор, водитељски рад
наставника и др.). Слободне активности су многобројне и разноврсне и омогућавају укључивање сваког
ученика у поједине облике рада (хор, секције, друштвенокористан рад и др.) У циљу подстицања
индивидуалних склоности и нтересовања, правилног коришћења слободног времена као и ради богаћења
друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства школа
организује рад у оквиру различитих секција у школи. Годишњим планом рада предвиђене су следеће
секције:
Преглед СЕКЦИЈА:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
Секције за енглески језик “English Club“
Хор (музичка уметност)
Ликовна секција
Драмске секције
Литерарна секција
Рецитаторска секција
Лингвистичке секције
Библиотечке секције
Верска секција
Научно-истраживачке секције

11.

Хемијске секције

12.
Секције за заштиту животне средине
13.
Секције за лековито биље“Екофлора“
14.
Спортска секција: Фудбал
15.
Спортска секција: Кошарка
16.
Спортска секција: Рукомет
17.
Спортска секција: Одбојка
18.
Спортска секција: Атлетика
Друштвено-користан рад реализује се са циљем да васпитава ученике да добровољним радом самостално
и у оквиру друштвено- организованих активности у слободном времену допинесе, допринесе стварању и
унапреёивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној заједници.
Садржај и облици друштвено-корисног рада су:
 одржавање школског простора: уређење учионица, заједничких просторија, уређење школског
дворишта (неговање зеленила у згради и дворишту);
 израда паноа, шема, графикона и других наставних средстава;
 друге активности за које се буде указала прилика.

11. 4. Културна и јавна делатност школе

Циљ: Организовано деловање школе на средину и обратно.
Задаци:
 оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани
развој и богатији лични живот у слободном времену;
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 афирмисање школа као културних центара у месту и стварање услова за реализацију задатака у
школи и богаћењу културног живота средине .
Садржаји рада:


коришћење услова које пружа друштвена средина: коришћење програма библиотека, позоришта,
домова културе;
 спортских и рекреативних центара;
 Научне тртрибине , семинарски, курсеви;
 смотре,такмичења,факултети и друге школе
 упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима образовно васпитног
рада школе:
 приказивање стваралаштва секција и група, културно-уметничке приредбе, смотре,
 стваралаштво ученика – драмско, хорско, музичко, ликовно, производно и сл.;
 спортске манифестације, школске манифестације
 сарадња са родитељима
 учешће школе у активностима друштвене средине (обележавање значајних датума,
 учешће у акцијама локалне заједнице, укључивање талентованих ученика у удружења и
институције средине);
 сарадња са институцијама културе и другим јавним установама у граду
 сарадња са средњим школама у граду (општински и градски активи наставника и стручних
сарадника);
 посета сајмовима (сајам књига, хортикултуре, пољопривредни, сајам прехране итд.);
 учешће на различитим спортским манифестацијама;
 посете високим школама и факултетима .

У оквиру овог програма школа остварује:
 прославу дана школе ;
 почетка и завршетка наставне године;
 прославе школских и државаних празника;
 приредбе
 изложбе
 концерте
 књижевне вечери
 спортска такмичења
 заједничке културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради
обогаћивања културног живота и
 остваривања васпитно образовне функције школе
 школска слава
 уређење школског простор.
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11.5. Остале активности


хуманитарне активности (учествовање у акцијама Црвеног крста у добровољном давању крви,
скупљање добротворних новчаних и других средстава, хуманитарне активности чланова Волонтерског
тима;



купо-продаја половних уџбеника;



друге активности за којима се буде указала потреба.

12. Праћење, вредновање и оцењивање рада ученика
Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за процену
напредовања идавање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о
оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати дапроцењују сопствени напредак у остваривању
задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. Приликом оцењивања,
наставник би требало да се држи следећих принципа


објективност (држати се унапред договорених критеријума),



јасноћа(сваком ученику јасно je образложена оцена и критеријум је једнако прописан за сваког
наставника и сваки предмет),



информативност (ученици знају какве су им погрешке),



јавност (ученици знају када ће бити оцењивани и шта ће бити оцењивано),



благовременост (ученици на време добијају повратне информације да би могли да поправе оцене),
редовност,



инструктивност (ученици тачно знају шта је важно),



разноврсност (и писмено и усмено оцењивање),



аналитичност (ученицима је јасно шта све улази у оцену и колико је шта важно).

Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и
напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним
оцењивањем.
Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по спроведеном поступку оцењивања, са образложењем.
Оценом се изражава:
o оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање
исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма предмета;
o ангажовање ученика у настави;
o напредовање у односу на претходни период;
o препорука за даље напредовање ученика.
Оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и
развијање компетенција у току савладавања програма предмета процењује се на основу: овладаности
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појмовном структуром и терминологијом; разумевања, примене и вредновања научених поступака и
процедура и решавања проблема; рада са подацима и информацијама; интерпретирања, закључивања и
доношења одлука; вештина комуникације и изражавања у различитим формама; овладаности моторичким
вештинама; извођења радних задатака.
Ангажовање ученика обухвата: активно учествовање у настави, одговоран однос према
постављеним задацима, сарадњу са другима и показано интересовање и спремност за учење и
напредовање.
Напредовање у односу на претходни период исказује се оценом, чиме се уважава остварена разлика у
достизању критеријума постигнућа.
Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности.
Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин
применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних
стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.
Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других
разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, оцењује се на основу
остварености циљева и стандарда постигнућа према плану индивидуализације или у току савладавања
индивидуалног образовног плана.
Ученик који стиче образовање и васпитање уз прилагођавање начина рада, оцењује се на основу свог
ангажовања и степена остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, на начин који узима у
обзир његове језичке, моторичке и чулне могућности, као и друге специфичне тешкоће.
Оцењивање изборних предмета
Изборни предмети су Грађанско васпитање и Верска настава–православни катихизис. Изборни предмети се
оцењују описно.
Ученик који похађа Грађанско васпитање може бити оцењен у категоријама „Успешан“ и „Веома успешан“.
Ученик који похађа Верску наставу може бити оцењен у категоријама „Истичесе“ ,„Успешан“ и
„Задовољава“.
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13. Програми рада
13.1. Програм и активности којима се развијају способности за решавање проблема,
комуникацију, тимски рад, самоиницијативу и предузетнички дух

I Подстицање личног развоја
Подстицање самопоуздања, слободног изражавања мишљења и ставова,изграђивање критичког односа
према појавама у друштву, изграђивање грађанске свести, учење видова самопотврђивања уз уважавање
личности других ученика:
 наставници на редовним часовима,
 кроз додатни рад и учешће на такмичењима;
 кроз рад у школским секцијама и подстицање ученика да се укључе у друге едукативне садржаје
који су им доступни у граду;
 кроз ангажовање у културним и спортским манифестацијама у Школи и ван ње;
 кроз рад одељењског старешине и одељењских заједница;
 учешће у психолошким радионицама са различитим садржајима;
 укључивање ученика у пројектр,семинаре, клубове, уметничка друштва,активности и сл. у циљу
волонтерског рада са другим ученицима у Школи;
 укључивање ученика у различите пројекте који се односе на здраве стилове живота (борба против
наркоманије, пушења) ;
 подстицање здравог такмичарског духа, толеранције, подстицање сарадње и односа уважавања
личности независно од пола, социјалног статуса, националне припадности; васпитање за
демократију.
II Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
1. Разумевање других ученика и њихових поступака и активности у социјалној групи;
2. Развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, навикама, изгледу и
потребама других ;
3. Успостављање, неговање и развијање односа са другима – пријатељство, сараднички однос, односи
међу генерацијама, односи у породици и Школи, чиниоци који доводе до повезивања и нарушавања
односа.
Ово се остварује кроз:
 наставу грађанског васпитања,
 верску наставу,
 активности ПП слуђбе Школе,
 рад одељењских старешина и одељењских заједница;
 рад секција;
 повезивање ученика са ученицима других школа, Канцеларијом за младе
III Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба
1. Унапређивање развоја сарадничке, ненасилне комуникације; активно, пажљиво слушање другог у
комуникацији и прихватање критике; изражавање својих опажања, осећања и потреба, представљање
јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности за њих на другу особу;
конструктивно одговарање на критику.
2. Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање сукоба.
Ово се остварује кроз:
 наставу грађанског васпитања,
 рад одељењских старешина и одељењских заједница.
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IV Неговање активности за решавање индивидуалних проблема
1.Прихватање личних проблема као кризе која представља шансу за развој; изграђивање и коришћење
ефикасних начина за решавање проблема.
2.Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање контроле и
социјалне подршке
3. Превенција агресивног понашања, учење по моделу
4.Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија.
Ово се остварује кроз:
 активности педагога Школе (психолошко саветовање у решавању индивидуалних проблема),
 разговори и предавања на часу одељењског старешине,
 кроз редовну наставу,
 ваннаставне активности (секције),
 сарадњу са руководством школе и породицом,
 активности Тима за здравствено васпитање и Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања,
 друштвено-користан рад (израда паноа).

V Развој тимског рада, самоиницијативе и предузетничког духа кроз:
 активности у оквиру редовне наставе стручних предмета;
 секције;
 акције и активности Ученичког парламента;
 акције и активности Волонтерског тима;
 акције кроз Вршњачки медијаторски тим;
 акције кроз Вршњачки тим за заштиту ученика од насиља, злостављање , занемаривање,
дискриминацију
 кроз активности и пројекте ученичких компанија;
 рад одељењских заједница.

13.2. Програм каријерног вођења и саветовања
Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике
оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог
будућег развоја и будућег живота, развој кључних компентенција потребних за живот у савременом
друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем кључних компентенција, у складу са захтевима
занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.
Основни циљ овог програма каријерног вођења и саветовања је подстицање развоја личности
ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору факултета и занимања, планирања каријере
и укључивање у свет рада.
Активности, које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама, кроз разговоре,
омогућавају да ученици изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за
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самостално, компентентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору факултета и занимања, планирања
каријере и укључивање у свет рада.
Школа формира стручни Тим за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су стручни сарадници и
наставници. Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних склоности ученика,
реализије следеће циљеве:
 Упознавање, праћење и постицање развоја индивидуалних карактеристика личности значајних за
усмеравање њиховог професионалног развоја и подстицање да и сами свесно доприносе
сопственом професионалном развоју
Разред

I и II
разред

III и IV
разред

Садржај и активности

Облик рада

Реализатори

Упознавање развојних
карактеристикаученика у
току образовања.
Утвђивање психофизичких
способности, склоности,
интересовања, црта
личности, потреба,
вредности и др. особина
личности, оспособљавање
ученика да их реално
процењују.
Идентификовање и
усмеравање општег и
професионалног развоја
ученика који поседују
обдареност.
Успостављање сарадње са
родитељима у циљу
прикупљања података о
развоју ученика и
предузимања заједничких
мера за целисходније
подстицање и усмеравање
општег и профес. развоја.
Даље праћење
психофизичког, образовног
и здравственог развоја,
реалније сагледавање
својих карактеристика и
планирање даљег
професионалног развоја.
Професионално
усмеравање/саветовање
ученика.
Утврђивање
професионалних
интересовања ученика који
намеравају да наставе
школовање, усклађивање
тих интересовања са
способностима, особинама
личности, здравственим
стањем, постигнутим
успехом и потребама
тржишта за кадровима.

Школска и
педагошка
документација,
Индивидуални и
групни
разговори са
ученицима и
родитељима

Одељењски
старешина и ПП
служба
Одељењски
старешина и ПП
служба

Током целога
периода

Секција и
додатна настава,

Предметни
наставници и
одељењски
старешина

Током целог
периода

Индивидуални и
групни
разговори

Одељењски
старешина,
предметни
наставници и
стручна служба

Током целог
периода

Групни и
индивидуални
разговор са
ученицима и
родитељима,

Одељењски
старешина и ПП
служба

Током целог
периода

Индивидуални
разговори

ПП служба

Током целог
периода

Индивидуални и
групни рад са
ученицима,

Одељењски
старешина и ПП
служба

Током целог
периода
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Укључивање ученика у
поједине делове радног
процеса одговарајућих
наставних база, институција
ради развијања њихових
потенцијалних способности.
Подстицање родитеља да
сагледавају капацитете и
интересовања своје деце, те
да заједно праве планове о
професионалном развоју.

Вежбе, блок
настава,

Предметни
наставници

Индивидуални и
групни
разговори.

Одељењски
старешина и ПП
служба.

Током
реализације блок
наставе,
Током посета
институцијама,
организацијама...
Током целог
периода

 Информисање ученика о свету рада и занимања, систему вишег и високог образовања и
оспособњавање за самостално прикупљање информација
Разред

I и II
разред

III и IV
разред

Садржај и активности

Облик рада

Реализатори

Време
реализације

Оспособљавање ученика
за уочавање промена
које настају у свету рада
и занимања и
усклађивање
професионалних жеља и
намера са тим
променама.
Успостављање сарадње
са предузећима и
установама ради
омогућавања ученицима
да непосредно сагледају
факторе од којих зависи
продуктивност
Упознавање ученика са
применом знања из
појединих наставних
предмета и области и
повезивање са
занимањима где се та
знања практично
примењују.
Упознавање родитеља са
могућностима
хоризонталне и
вертикалне проходности
да би се пратио и
подстицао
професионални развој
деце, али и
благовремено
преусмерио.
Даље оспособљавање
ученика да уочавају
промене које настају у
свету рада и занимања;
сагледавају факторе који
утичу на продуктивност
рада и упознају

Кроз О.З.,
индивидуални
разговори

Предметни
наставници,
Одељењске
старешине

Током целог
периода

Вежбе, блок
настава

Предметни
наставници

у време
одржавања вежби
и блок наставе

Редовна настава,
вежбе, блок
настава

Предметни
наставници

Током целог
периода

Родитељски
састанци и
индивидуални
разговори

Одељењски
старешина и
стручна служба

Током целог
периода

Редовна настава,
вежбе, блок
настава,
индивидуални
разговори

Предметни
наставници,
одељењски
старешина,
стручна служба
у сарадњи са
Националном

Током целог
периода
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занимања у којима се
практично примењују
знања из појединих
наставних предмета и
области.
Упознавање друштвених
потреба у кадровима, тј.
занимањима у којима се
испољавају посебна
интересовања.

службом за
тржиште рада

Индивидуални и
групни разговори

Одељењске
старешине и
стручна служба
у сарадњи са
Националном
службом
затржиште рада

Током целог
периода у IV
разреду

 Формирање ставова
Разред

I и II
разред

III и IV
разред

Садржај и активности

Облик рада

Реализатори

Време
реализације

Развијање културе рада
(методе успешног учења и
рада; производне, техничке и
интелектуане вештине;
позитивна мотивација према
изабраном образовном
профилу)

Индивидуални и
групни
разговори

Одељењски
старешина
и
стручна служба

Септембар
(и
током
целог
периода)

Развијање свести о уређности
људског рада и
превалилажење заблуда о
појединим врстама рада
(мањи друштвени статус
мануелног рада; подела
занимања на “мушка, женска,
лака, тешка”)

Редовна
настава, вежбе,
блок настава

Предметни
наставници

Током
целог
периода

Сагледавање и уочавање
улоге рада у задовољавању
потреба за активношћу,
стварањем и реализацијом
потенцијалних способности и
других особина личности

Редовна настава

Предметни
наставници

Септембар и
током целог
периода

Подстицање на
рационалну организацију и
планирање учења, рада и
слободних активности
Даљи рад на изграђивању
културе ради развијања
свести о друштвеној и
индивидуалној вредности
рада и сагледавању улоге
рада у задовољавању
људских потреба

Индивидуални и
групни
разговори

Одељењски
старешина
и
стручна служба

Септембар,
новембар,
фебруар

Индивидуални и
групни
разговори

Одељењски
старешина и
стручна служба

Током
целог
периода

Предметни
наставници

Током
целог
периода

Оспособљавање за критичко
процењивање резултата свог
и туёег рада
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 Оспособљавање ученика за планирање личног професионалног развоја
Разред

I , II,
III и IV
разред

Садржај и активности
Утврђивање степена
професионалне зрелости;
нивоа изражености и
стабилности појединих
особина личности и степена
усклађености
професионалних
интересовања са
индивидуалним
могућностима.
Пружање саветодавне
помоћи ученицима.
Оспособљавање ученика да
самостално планирају више
професионалне могућности
у опредељивању за
занимање.

Облик рада

Реализатори

Време
реализације

Групни и
индивидуални
рад

ПП служба

Током целог
периода

Групни и
индивидуални
рад

ПП служба

Током целог
периода

ПП служба

Током целог
периода

Групни и
индивидуални
рад

Пружање помоћи
ученицима у изради ЦВ-ја
(IV разред).

Групни и
индивидуални
рад

Одељенске
старешине и ПП
служба

Сарадња са канцеларијом за
младе.

Групни и
индивидуални
рад

Канцеларија за
младе

Током целог
периода

Сајам образовања.

Стручна посета

Задужени
наставник

Март месец.

Новембар

 Подстицање испитивачког понашања према себи и свету рада и занимања
Разред

I и II
разред

III и IV
разред

Садржај и активности

Облик рада

Реализатори

Подстицање ученика да
сами трагају за додатним
информацијама о
подручјима рада и
образовним профилима

Редовна настава,
секције, додатна
настава

Предметни
наставници

Током целе
године

Укључивање ученика у
различите активности како
би испунилии своја
интересовања

Секције, додатна
настава,
ученичке
организације

Предметни
наставници и ПП
служба

Током целе
године

Подстицање ученика да
трагају за новим
информацијама и
укључивање у различите
активности

Додатна настава,
секције

Предметни
наставници и ПП
служба

Током целе
године

Мотивисање ученика да се
што чешће обраћају стручној
служби у школи и ван ње

Групни и
индивидуални
рад

ПП служба

Током целе
године
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13.3. Програм заштите животне средине
Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување
природних ресурса.
Очување природних ресурса обухвата и упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих
ресурса у области енергетике.
Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине –
локалним еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља и јединице локалне
самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне средине.
Основно начело еко-образовања и васпитања изражено је у захтеву да еколошко образовање не буде
само информисање и да знања која ученици стичу не буду само на нивоу обавештености, већ да читав
живот у образовним установама буде у сагласности са еколошким захтевима. Еколошка свест се не састоји
само од знања, већ и од емоционално- вољне компоненте које је врло битна, јер знања без уверења и
практичне делатности не значе много.
Еколошки садржаји су заступљени кроз наставне предмете природних наука: биологије, географије, хемије
и физике као и у изборним предметима. Осим тога, у свим разредима кроз часове одељенског старешине
,активности Ђачког парламента, разматраће се теме и спроводити акције које за циљ имају очување
животне средине.
Поред наведеног, садржаји са темама из екологије, реализују се кроз слободне и факултативне активности,
кроз рад Хемијске секције,Биолошке секције,Секције за заштиту животне средине,Научно-истраживачке
секције,Секције за лековито биље-Екофлора и Еколошке секције.
Програм заштите животне средине у Фармацеутско-физиотерапеутској школли уређен је кроз два
документа:
1.

„УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОЈ ШКОЛИ“
2. “УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ПРОСУТИМ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ“.

У

ФАРМАЦЕУТСКО-

13.4. Програм безбедности и здравља на раду
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне
самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
У складу са тим школа планира следеће основне активности:
 обука ученика за безбедно обављање блок настве (обука ученика о заштити на раду од стране
наставника и социјалних партнера);
 обука ученика за рад у специјализованим кабинетима и лабораторији (обуку држе предметни
наставници);
 редовни санитарни прегледи ученика;
 редовни стоматолошки прегледи ученика од стране Дома здравља;
 редовни општи систематски прегледи.
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У складу са извршеном анализом извршења обавеза спроводиће се посебан програм мера за
постепено откањање недостатака и смањење ризика од повреда на раду, професионалних обољења и
болести везаних за рад у години:
РБ.

Активности

Реализатори

Време реализације

1.
2.
3.
4.

Ревизија Акта о процени ризика
Обука нових запослених из области БЗР
Ажурирање свих евиденција(14 образаца)
Формирање одбора за БЗР

Ватропрема
Ватропрема
Ватропрема
Школа

5.

Списак запослених за обуку за прву помоћ
(2 запослена)
Упућивање на обуку за прву помоћ (2
запослена)
Евиденција о оспособљавању за прву
помоћ
Испитивање услова радне околине и
стручни налази
Списак
запослених
за
предходне/периодичне
офталмолошке
лекарске прегледе
Упућивање запослених на лекарске
прегледе
Прибављање стручних налаза за ПП
апарате и хидранте
Прибављање стручних налаза о прегледу
опреме која подлеже прегледима
Извршење мера наложених Ревизијом
Акта о процени ризика
Знаци упозорења и забрана
Планирање,
избор,
коришћење
и
одржавање средстава за рад, опасних
материја и средстава и опреме за личну
заштиту на раду

Школа

Јул текуће године
Јул текуће године
Јул текуће године
Децембар текуће
године
Јул текуће године

Школа

По потреби

Ватропрема

По завршетку обуке

Фирма са лиценцом и
Ватропрема
Ватропрема

Септембар текуће
године
1 год.

Ватропрема

4 год.

Ватропрема

Сваких 6 месеци

Ватропрема

У складу са Законом

Ватропрема

У току шк.год.

Ватропрема
Током школске године
Служба одржавања,
предметни наставници
(хемија и сл.)

На степеништима

Опремање и уређивање радних места
(набавка нових средстава за рад, измене у
организацији рада и наставе)

Служба одржавања,
предметни наставници
(хемија и други.)

Током школске године

Школа
Медицина рада
Служба одржавања ,
овлаштене установе за
пројектовање и
извођење радова

Током школске године

Служба за ПП заштиту

Једампут током

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Превентивна и периодична испитивања
услова радне околине
Сарадња и координација са службом
медицине рада
Мере за побољшање услова рада
(уанпређење начина комуникације са
ученицима, запосленима и родитељима,
увођење књиге предлога од стране
посетилаца и родитеља за унапређење
целокупног
система
заштите
и
безбедности).
Упознавање
савета
родитеља са спроведеним и планираним
мерама БЗНР.
Обука запослених за ПП заштиту
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Реализација вежбе евакуације запослених
и ученика у ванредним ситуацијама
(пожар, природна катастрофа и сл.)
Набавка и опремање сандучића за
средства прве помоћи
Обезбеђење довољне проветрености,
темперираности и осветљености свих
просторија школе са могућношћу провере
истих
Набавка нових средстава личне заштите на
раду за све запослене као и континуирана
замена постојећих СЛЗ у случајевима када
су оштећени
Редован, свакодневни обилазак објеката
школе

за приод 2018-2022. год.
Школа
Служба за ПП заштиту

школске године
Једампут током
школске године

Лице за безбедност и
здравље на раду
Наставници, ученици,
техничко особље
школе

Током школске године

Лице за безбедност и
здравље на раду

Септембар
Током школске године

Лице за безбедност и
здравље на раду
Дежурни наставници

Током школске године

Репарација постојећег дигестора

Током школске године

Током школске године

Напомена: Овај план је подложан изменама, у зависности од могућности остварења због могућих организационих,
финансијских и других потешкоћа. Евентуалне измене плана могуће су само у договору са послодавцем .

13.5. Програм заштите од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је усвојила Влада
Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и
занемаривања), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је објавило
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама, којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе. На основу
овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, који је израдио овај Програм, као
саставни део Школског програма рада школе.
Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на:





право на живот, опстанак и развој,
најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података,
спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом,
активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности
да искажу своје мишљење.

ЦИЉ:
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи
применом мера превенције ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у ситуацијама када се
јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.
Наш циљ је остваривање и развој подстицајног окружења у образовно-васпитним условима чиме се
остварује право сваког детета да борави у безбедном и окружењу и да буде заштићено од свих облика
насиља.
Протокол дефинише:
 Попступања у установи у одгвору на насиље и злостављање;
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 Садржај и начин спровођења превентивних и интервентних мера;
 Услове и начине за процену ризика;
 Начин заштите од насиља, злостављања и занемаривања .
Редослед поступања у случају насиља или сумље на насиље:






Проверавање сумње (директно или индиректно);
Заустављање насиља, злостављавања и занемаривања и смиривање учесника;
Обавештавање родитеља;
Консултације и процена нивоа ( у школи и ван) мере и активности;
Ефекти предузетих мера (интерне/екстерне),

План рада Тима за безбедност и заштиту ученика је је део Годишњег плана рада Школе. У себи садржи
превентивне мере и активности уграђене у свакодневни живот и рад установе, на свим нивоима, стручно
усавршавање запослених, начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштитеод
насиља, злостављања и занемаривања, начине васпитног рада са децом, као и начине реаговања на
насиље, злостављавање, занемаривање и дискриминацију.
Циљеви
Упознавање
са
Правилником
о Протоколу
поступања у
установи у
одговору на
насиље,
злостављње и
занемаривањ
е

Усклађивање
подзаконских
аката Школе

Задаци/
Садржаји
Директор упознаје
Школски одбор, Савет
родитеља, Наставничко
веће и остале запослене
у установи са
одредбама Правилника
о Протоколу поступања
у установи у одговору на
насиље, злостављање и
занемаривање.
Одељењски старешина
упознају све ученике са
Правилником о
Протоколу кроз ЧОС.
Одељењске старешине
информишу све
родитеље на
родитељским
састанцима.

Статут Школе.
Правилника о раду
Школе, Правилника о
обавезама и
одговорностима
ученика, Правилника о
мерама, начину и
поступку заштите и
безбедности ученика за
време остваривања
образовно-васпитног
рада и других
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Облик рада
Учесници
Сви
запослени

Ученици

Кроз састанке
запослених,
Наставничко
веће, стручна
већа

На ЧОС-у, УП

Време
реализације
На
почетку
школске
године

Октобар

Носиоци
активности
Руководство
и Тим

Одељењске
старешине,
Руководиоц
УП

Родитељи

Школски
одбор,
сви
запослени,
родитељи,
ученици

Родитељски
састанци
Савет
родитеља

Кроз састанке
Школског
одбора,
запослених,
родитељске
састанке, ЧОС

У току године

Одељењске
старешине
Руководилац
СР

У току
школске
године

Руководство,
секретар
Школе
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Дефинисање
улога и
одговорности у
примени
процедура и
поступака

Стручно
усавршавање
запослених

Подстицање и
оспособљавање
ученика за
активно учешће
у раду
ученичких
организација и
стручних органа
установе

за приод 2018-2022. год.
активности које
организује Школа,
Правила понашања
запослених, родитеља и
ученика Школе,
Правилника о
похвалама, наградама и
васпитнодисциплинским мерама
за ученике, Годишњег
плана рада школе,
Усвајање нових
правилника на
Школском одбору,
информисање Савета
родитеља, Ученичког
парламента и
Наставничког већа.
Тим за заштиту
дефинише улогу сваког
запосленог и ученика у
одговору на насиље, а
запослени су упознати и
сваке године поново
информисани о својим
одговорностима и
обавезама на седници
Наставничког већа и
кроз пано-приказ на
улазу у Школу.
Континуиран
инструктивно –
педагошки рад ПП
службе са запосленима
око недоумица које
имају у раду са
ученицима и
родитељима.Погаёање
семинара и трибина.
У оквиру редовне
наставе: грађанског
васпитања, социологије
са правима грађана,,
историје;Теме
предвиђене планом
рада одељењских
старешина и
одељењских заједница.
Учешће у раду секција,
организација и других
ваннаставних
активности.
Рад Вршњачких тимова
(Волонтерски тим,
Вршњачки тим за
заштиту од насиља,
дискриминације,
Вршњачки медијаторски

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Сви
запослени,
ученици

Наставничко
веће, пано
приказ

На почетку
школске
године

Тим за
заштиту

Запослени

Кроз ПИР са
ПП службом
и Тимом за
заштиту

У току
школске
године

Наставници,
ПП служба,
РЦ за стручно
усавршавање,

У току
школске
године

Предметни
наставници,
*Одељењске
старешине,

Ученици

Теме у
оквиру
редовне
наставе,
Теме у
оквиру ЧОС-а,

Координатор
и.

Активности
УП,
одељењске
заједнице
Учешће
ученика
тимовима.
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Појачан
васпитни рад са
ученицима

Праћење и
извештавање о
ситуацијама
насиља

за приод 2018-2022. год.
тим.
Правилником о
Протоколу су
предвиёени кораци у
процедури при сумњи
на насиље или када се
зна да се оно одиграва,
а сваки запослени је
дужан да реагује. Сваки
запослени је упознат са
својим одговорностима
и обавезама у одговору
на насиље у зависности
од улоге у којој се
налази. Даљи рад са
жртвама насиља је
највише усмерен ка
одељењском
старешини, одељењској
заједници и Тиму за
заштиту, у смислу
праћења и сарадње са
породицом и ка ПП
служби у смислу
саветодавног или
психотерапијског рада.
Веома је битна и
сарадња са
руководством у смислу
повезивања са
надлежним
институцијама или при
вођењу дисциплинског
поступка против
насилника.
Све ситуације насиља се
уредно евидентирају у
за то предвиёене
обрасце, које чува лице
одређено за
безбедност. Евиденцију
сваког појединачног
случаја води дежурни
наставник или лице које
је дошло до сазнања о
насиљу које се дешава
над дететом ван школе.
Анализа тих листи се
врши на састанцима
Тима за заштиту, а
потребни статистички
подаци се шаљу на
захтев у Школску управу
Ваљево или у
институције које их
затраже. На крају другог
полугодишта извештава
се Наставничко веће
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Ученици,
запослени

Ученици
запослени

Редовна
настава
ЧОС и
индивидуалн
и разговори,
Саветодавни
рад,
Дисциплинск
и поступак.

У току
школске
године

Предметни
наставници
Одељењски
старешина
ПП служба
Тим за
заштиту
Вршњачки
тим за знззд
Вршњачки
медијаторски
тим
олонтерски
тим
Директор,

Индивидуалн
и рад са
ученицима и
родитељима.
*Увид у листе
евиденције о
ситуацијама
насиља.
*Састанци
Тима за
заштиту.

У току
школске
године

Одељењски
старешина,
ПП,
Координатор
Тима за
заштиту.
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Сарадња са
МПРС,
Школском
управом,
Центром за
социјални рад,
здравственом
службом

за приод 2018-2022. год.
освим ситуацијама
насиља у Школи, а
одељењска већа се
извештавају на својим
седницама
Сарадња са Центром за
социјални рад, МУП-ом
и здравственим
службама се остварује
одмах, при сумњи на
ниво насиља (најчешће
у ситуацији трећег
нивоа), уз званичну
пријаву директора
школе.
Школа реализује план
подшке и заштите жртве
насиља.

Ученици
запослени

Пријава
надлежним
органима.
Извештаји о
остваривању
Програма.

У току
школске
године

Директор,
Координатор
Тима за
заштиту, ПП
служба.

13.6. Програм превенције ризичних облика понашања
Превентивни програм треба да пружи младима пoмoћ и пoдршку, пoтрeбнe зa суoчaвaњe сa стрeсним
живoтним условимa и пoтрeбaмa, кaкo би избeгли пoнaшaњa кoja би мoглa дoвeсти дo нeгaтивних
физичких, психoсoциjaлних или сoциjaлних пoслeдицa крoз:






пoдстицaњe развијања кoмпeтeнциjа;
јачање сaмoпoштoвaњa и сaмoпoуздaњa;
развијање вeштинa суочавања сa живoтним ситуaциjaмa;
Изградњу система пoдршкe у oкружeњу породице, шкoлe, рaднoг мeстa и зajeдницe;
Формирања безбедног,подстицајног oкружeњa у зajeдници .

Програм превенције ризичних понашања у шкoлиса тенденцијом прерастања у Стратегију школе, базира се
на успoстaвљaњу, рaзвojу и oдржaвaњу пaртнeрствa шкoлe-породице-локалне зajeдницe кроз:


стварање сигурнoг и брижнoг oкружeње кoje пoдржaвa aкaдeмскo и сoциjaлнo-eмoциoнaлнo учeњe;













прoцeњeнe пoтрeбe дeцe и млaдих ;
сoциjaлнo-eмoциoнaлнo учeњe у шкoли;
дoдaтнa пoмoћ и пoдршкa учeницимa у ризику зa шкoлски нeуспeх;
сaдржajи у зajeдници зa кoришћeњe слoбoднoг врeмeнa и aктивнo укључивaњe дeцe и млaдих у
зajeдницу и функциoнисање шкoлe;
прeвeнциjски прoгрaми (превенција дигиталног насиља, превенција трговине деце и младих,
превенција, превенција насиља у адолесцентским везама, превенција родно заснованог насиља,
превенција употреба aлкoхoлa и дрoгa...)
кoмпeтeнтнoст и стaвoви наставника;
угрaђивaњe сoциjaлнo-eмoциoнaлнoг учeњa у курикулум;
вeштинe пoучaвaњa и вoђeњa рaзрeдa – eдукaциje стручњaкa
oтвoрeну кoмуникaциjу у шкoли, брижнe oднoсe oдрaслих прeмa учeницимa у шкoли тe укључeнoст
учeникa у дoнoшeњe oдлукa у шкoли.

aктивнo укључивaњe рoдитeљa у aкaдeмски и сoциjaлнo-eмoциoнaлни рaзвoj дeцe крoз:
 прoцeну пoтрeбa рoдитeљa и учeникa;
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за приод 2018-2022. год.

jaчaњe рoдитeљских вeштинa;
eдукaциjу наставника и стручних сарaдникa зa пaртнeрствo с рoдитeљимa;
aктивнo укључивaњe рoдитeљa у oдлучивaњe и aктивнoсти у шкoли;
ствaрaњe oднoсa мeђу рoдитeљимa учeникa у рaзрeду и шкoли;
укључeнoст рoдитeљa у oбрaзoвaњe свoje дeцe .

осигурaвaњe људских и прoгрaмских рeсурсa зa прoгрaмe пaртнeрствa
 шкoлa кao инициjaтoр aктивнoсти, рeгиoнaлни и нaциoнaлни ниво oсигурaвa пoтрeбнe мaтeриjaлнe
и фoрмaлнe рeсурсe.



oснивaњe тимa/кoaлициje зa пaртнeрствo у шкoли- oкупљaњe члaнoвa зajeдницe кључних људи,
стручњaкa, рoдитeљa, учeникa – кao члaнoвa тимa/кoaлициje зa пaртнeрствo
 дoнoшeњe зajeдничких циљeвa и стрaтeгиjскoг плaнa тимa/кoaлициje;
 дeфинисaњe aкционог плaнa с oписoм дoпринoсa свaкoг пaртнeра;
 рeдoвнo прaћeњe имплeмeнтaциje, тe eвaлуaциja прoцeсa имплeмeнтaциje и учинaкa прoгрaмa
пaртнeрствa шкoлe, породице и зajeдницe;
 oсигурaвaњe квaлитeта и oдрживoсти пaртнeрствa;
 трajнo прaћeњe и унaпрeђивaњe нa тeмeљу рeзултaтa eвaлуaциje;
 ствaрaњe и oдржaвaњe oднoсa пoвeрeњa и увaжaвaњa кao тeмeљa пaртнeрскoм oднoсу;
 сeнзибилизaциja грaђaнa зa пoтрeбe дeцe и млaдих;
 зaступaњe прeвeнциje у зajeдници крoз партнерство/кoaлициjу зa прeвeнциjу;
 прoмоција сарaдњe и пaртнeрствa у зajeдници кao кључних eлeмeнaтa прeвeнциje.

13.7. Програм школског спорта и спортских активности
Ради развоја и практиковања здравих стилова живота, развоја свести о важности сопственог
здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља у
оквиру школског програма, реализује се програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици.
Спорт и физичка активност имају важну улогу у свим подручјима људског живота. Физичка
активност позитивно утиче на усвајање здравог начина живота, унапређује здравље и квалитет живота.
Позитивни аспекти редовне физичке активности уочавају се код физичког и менталног здравља, као и код
психосоцијалног развоја. Спорт има позитиван утицај на развој личности. Деца која се од малена баве
неком спортском активношћу, већ у раној животној доби развијају радне навике и дисциплину. Спорт, са
друге стране, има позитивну улогу и у емоционалном развоју будући да олакшава и процес њихове
социјализације. Спорт је одличан простор за неговање фер плеја- којим се шире поруке мира, једнакости и
пријатељства међу људима.
Многобројни су разлози који говоре у прилог бављења спортом. Спорт и физичка активност превентивно
делују на прекомерну тежину код деце, развијају самосвест и смањују анксиозност и стрес. Дете учи како
побеђивати али и како прихватити пораз, учи фер плеј у игри и у животу, развија пријатељства.
Деца која се баве спортом имају здравије навике храњења, ређе конзумирају цигарете и алкохол,
мање се разбољевају.
Спортски програми доводе код младих до развоја вештина, тимског рада, самодисциплине, боље
социјализације у друштву.
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Спорт и физичка активност испуњавају друштвени живот младих и не препуштају их негативним
социјалним појавама.
ЦИЉ програма школског спорта јесте да се ученици што активније укључе физичке активности
кроз школска такмичења, приредбе и друге активности, која нису само везана за часове физичког
васпитања и изабраног спорта, и да се на тај начин начин више пажње посвети васпитним задацима
физичког васпитања. Овим програмом обухваћени су сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме
за такмичења.
Успоставља се и сарадња са локалним и градским спортским организацијама.У току школске године школа
организује недељу школског спорта.
Садржаји активности су:


припреме за такмичења и такмичења у различитим спортовима:

 рукомет
 фудбал (мушка и женска екипа);
 кошарка (мушка и женска екипа);
 одбојка (мушка и женска екипа);
 атлетика
Учешће на београдском маратону , организовање Игара без границ
Спортске секције:






одбојка
рукомет
кошарка
фудбал
атлетика.

13.8. Програм сарадње са локалном самоуправом
Сарадња са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у јединицама
локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део школског програма и део развојног
плана школе.
Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним представницима
планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе.
Фармацеутскоо-физиотерапеутска школа има изузетно добру сарадњу са здравственим установама (ВМАБеоград,КЦ Србије, КБЦ Звездара, ДЗ Раковица, ДЗ Звездара,ДЗ Палилула, ДЗ Вождовац, ДЗ Земун, Апотека
Београд, ЗЗ Дурмиторска...), козметичким салонима и приватним апотекама са којима имамо споразуме о
стручно-едукативној сарадњи. С обзиром да ове здравствене установе уживају високи реноме у нашој
држави, па наши ученици имају шансу да уче и стичу практична знања на најбољим наставним базама
задатак управе школе је да се ова сарадња настави и унапреди планирањем заједничких едукативних
семинара, округлих столова...
Школа редовно учествује у раду заједнице средњих медицинских школа.За наредни период планира се још
интензивније учешће у раду заједнице нарочито у изради нових наставних планова који се односе на
образовне профиле које имамо у школи.
Школа је укључена у чланство Балканске асоцијације медицинских школа.
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Сарадња са локалном самоуправом је највишем могућем нивоу, Школа учествује у свим акцијама коке
спроводи локална самоуправа па тај тренд настављамо и даље.
Школа има сарадњу са Удружењем пензионера Стари Град , Звездарау виду пружања услуге у кабинету
естетске неге и кабинетима масаже па сарадњу настављамо и у овој школској години.
Школа посвећује велику пажњу безбедности ученика па ће и даље реализовати едукативне програме за
превенцију од деструктивног понашања кроз предавања и заједничке пројекте са надлежним
министарствима.
Визија наше школе је да постанемо потпуно отворена установа за родитеље, локалну заједницу, социјалне
партнере и свим релевантним субјектима служимо као пример добре сарадње.

13.9. Програм сарадње са породицом
Носиоци активности сарадње са породицом су сви учесници у васпитно-образовном процесу.
Посебно је значајно место и улога одељењског старешине и стручних сарадника. Садржаји сарадње
проистичу из потребе школе, породице, развојних карактеристика младих на овом узрасту и
индивидуалних потреба ученика. Они ће обухватити: рад у сарадњи са родитељима/старатељима на
реализацији појединих активности, информисање родитеља/старатеља о захтевима који се постављају
ученицима, о резултатима рада ученика, успеху и дисциплини, заједнички рад на подизању ефикасности
ученика у учењу и раду, укључивање родитеља у појачан васпитни рад са појединим ученицима,
укључивање родитеља у остваривање образовно-васпитних активности из појединих програма и свих
облика сарадње школе и друштвене средине (Школски одбор, Савет родитеља, ШРП, Тим за инклузивно
образовање, Тим за самовредновање рада школе, секције, професионална орјентација, друштвенокористан рад, рад на подизању педагошко-психолошког образовања родитеља, манифестације и сл.).
Назначени садржаји ће се остваривати у оквиру непосредне и посредне сарадње. Циљ је да се сви
запослени у школи ангажују како би се појачала сарадња са родитељима заснована на принципима
узајаног поштовања иразумевања.
САРАДЊА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РЕАЛИЗАТОРИ

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Организовање родитељских
састанака

септембар, новембар,
фебруар, април, јун

Одељењске старешине

Индивидуалне консултације и
рад са родитељима

Одређени час једном
недељно током целе
године
По потреби

Одељењске старешине

Записници и
евиденција у дневнику
в.-о. рада
Евиденција у дневнику
в.-о. рада

Рад са родитељима у оквиру
појачаног васпитног рада

Евиденција у дневнику
и посебна евиденција
за појачан васпитни
рад
Учествовање у дисциплинском По потреби
Одељењске старешине Документација и
поступку
записник са
дисциплинског
поступка
САРАДЊА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
Учешће на родитељским
По потреби
Предметни наставник
Записник у дневнику
састанцима
в.-о. рада
Индивидуалне консултације и
Одређени час једном
Предметни наставник
Евиденција у дневнику
рад са родитељима
недељно током целе
в.-о. рада
године
САРАДЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
Индивидуални саветодавни
По потреби у току шк.
ПП служба
Дневник рада ПП
рад са родитељима у
године
службе
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решавању различитих
проблема ученика
Индивидуални и групни рад са
родитељима деце из
осетљивих група
Индивидуални и групни рад у
оквиру каријерног воёења и
саветовања
Рад са родитељима у оквиру
појачаног васпитног рада
Учествовање у васптно
дисциплинском поступку

Учешће на родитељским
састанцима

за приод 2018-2022. год.

По потреби у току шк.
године

ПП служба

Дневник рада ПП
службе

По потреби у току шк.
године

ПП служба

Дневник рада ПП
службе

По потреби у току шк.
године
По потреби у току шк.
године

ПП служба

По потреби у току шк.
године

ПП служба

Дневник рада ПП
службе
Документација и
записник са васпитнодисциплинског
поступка
Дневник рада ПП
службе и записник у
Књиги евиденције
одређеног одељења
Записници са седница

ПП служба

Учешће у раду Савета
Септембар, новембар, ПП служба
родитеља и Школског одбора
фебруар, април, јун
Индивидуални саветодавни
По потреби у току шк.
ПП служба
Дневник рада ПП
рад са родитељима у
године
службе
решавању различитих
проблема ученика
САРАДЊА ДИРЕКТОРА И ОСТАЛИХ СЛУЖБИ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА
Индивидуални и групни
По потреби у току
Директор,
Дневник рада
саветодавни и информативни
године
секретар
директора, евиденција
рад са родитељима
секретара
Рад са родитељима у оквиру
По потреби у току
Директор
Дневник рада
појачаног васпитног рада
године
директора
Васпитно-дисциплински
По потреби
Директор,
Документација и
поступак
секретар
записник са
дисциплинског
поступка
Учешће у раду Савета
У току школске године Директор, секретар,
Записници са седница
родитеља и Школског одбора
рачуноводство
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14. Програм културне активности школе
Културна активност школе обухвата активности које се остварују на основу програма културних
активности школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и завршетка школске године, прославе
школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, спортска такмичења, научноистраживачке активности, и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање
ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке културне активности са институцијама и
организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања културног живота и остваривања образовноваспитне улоге школе.
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
ПЛАН И ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ, УМЕТНИЧКИХ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ

САДРЖАЈИ

Прославе и
приредбе

Обележавање Дана
Светог Саве
Учествовање на
разним градским
или општинским
прославама и
приредбама

Оријентиринг

Игре без граница

Посете

УЧЕСНИЦИ
Литерарна,драмска
,

Ученици и
наставници

Дружење,
такмичење
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Ученици и
наставници

реализације
Током школске
године

Ликовна и
рецитаторска
секција

Школска
такмичења ученика

Посета Дому
пензионера на
Бежанијској коси ,
Посета Ортопедској
болници на
Бањици; Посете
позоришним и
биоскопским
представама,
изложбама и
другим актуелним
манифест.

ВРЕМЕ

Ученици и
наставници

Током школске

Наставница
Физичког васпиања
и педагошкиња
школе

Наставници,
ученици,
директорка и ППслужба

Септембар

Ученици првог и
трећег разреда

Ученици и
наставници

Сви ученици

године

Током
школске
године
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Изложбе ученичких
радова

Ликовна и
литерарна сек.

Ученици и
наставници

Током школске
године

Градско зеленило

Санитарни
техничари

Ученици и
наставници

Током школске
године

Ученичка
компанија

Током школске
године

Ботаничка башта

Еколошка секција
Ботаничка секција
Презентације

Општина, Град,
Република,
Међународне
презентације
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15.Остваривање и прилагођавање програма образовања и васпитања одраслих,
ученика са изузетним способностима
15.1. Образовање одраслих - Програм доквалификације и преквалификације
Фармацеутско – физиотерапеутска школа је верификована да врши преквалификацију и
доквалификацијуза образовне профиле: фармацеутски, физиотерапеутски и козметички техничар у
четворогодишњем трајању, а у трогодишњем за образовни профил: масер.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без
обзира на подручје рада.
Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без
обзира на подручје рада.
Услови и поступак за упис ученика ради преквалификације и доквалификације прописани Законом о
средњем образовању и васпитању.
Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди
наставничко веће школе.
Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису
претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног
разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.
Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и диквакификације у школу у току школске
године.
Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању
допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по
разредима, допунске испите из предмете који су утврђени ученику даполаже, по редоследу разреда,
обавеза полагања завршног и матурског испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.





Фармацеутско – физиотерапеутска школа је своје поступање са ученицима на доквалификацији и
преквалификацији регулисала одредбама Статута и пре свега, Правилником о ванредним
ученицима.
Правилником Фармацеутско – физиотерапеутске школе ученик уписан на доквалификацију и
преквалификацију стиче права под условима утврђеним Законом и Правилником.
Закона о средњој школи каже се да се својство редовног, односно ванредног ученика стиче уписом
у школу сваке школске годинедо 31. августа, под условима утврђеним овим законом

Редован ученик може да промени статус, те постане ванредан ученик. Наиме, редован ученик, његов
родитељ или старатељ, може у току школске године да одлучи да не похађа наставу, већ да полагањем
испита заврши започети разред, односно стекне образовање. Најчешћи разлози могу бити здравствени
(дуже боловање), лични (удаја, трудноћа, рађање детета), или повреда обавеза ученика пре окончања
дисциплинског поступка. За промену статуса нема правне забране и нису битни разлози за његово
одобравање. Релевантна је само чињеница да је ученик стекао својство редовног ученика за текућу
школску годину.
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Својство ученика мења се решењем директора. Потребно је да ученик уплати школарину и приступи
полагању испита на прописан начин сагласно роковима утврђеним општим актима школе.
ВАНРЕДНИ
УЧЕНИЦИ

УСЛОВИ
иДОКАЗИ ЗА
УПИС

ВАНРЕДНИ
УЧЕНИЦИ ОД
ПРВОГ РАЗРЕДА

СТИЦАЊЕСТРУЧ
НЕОСПОСОБ
ЉЕНОСТИ

сведочанство о
завршеној
основној школи
(положен
завршни испит)

сведочанство о
завршеној
основној школи

ЗАВРШАВАЊЕ
ЗАПОЧЕТОГ
ШКОЛОВАЊА
сведочанства о
завршеним
разредима
средње школе

/ пријемни
испит

НАЧИН И ВРЕМЕ
УПИСА

ШКОЛА
ФОРМИРА
ДОСИЈЕ
УЧЕНИКА

по конкурсу

да

у току школ ске
године

да

до 31.08.

да

ПРЕКВАЛИФИ
КАЦИЈА

диплома и
сведочанства о
завршеној
средњој школи у
двогодишњем и
трогодишњем
трајању

диплома и
сведочанства о
завршеној
средњој школи

у току школ ске
године

у току школске
године

СПЕЦИЈАЛИ
ЗАЦИЈА

диплома о
завршеној
средњој школи
доказ oнајмање
две године
радног искуства
на
одговарајућим
пословима

да

да

да

да

да

да

да

ОДЛУКА
НАСТАВНИЧКОГ
ВЕЋА О
УТВРЂЕНИМ
ДОПУНСКИМ
ИСПИТИМА
РЕШЕЊЕ
ДИРЕКТОРА О
ДОПУНСКИМ
ИСПИТИМА

ДОКВАЛИ
ФИКАЦИЈА

по конкурсу
школе

да

УПИС УЧЕНИКА
У РЕГИСТАР
ВАНРЕДНИХ
УЧЕНИКА

да

да

да

да

да

да

УПИС УЧЕНИКА
У МАТИЧНУ
КЊИГУ
ВАНРЕДНИХ
УЧЕНИКА

да

да

да

да

да

да

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

ЧАСОВНА
НАСТАВА ПРЕМА
НАСТАВНОМ
ПЛАНУ

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

ПРИПРЕМНА
НАСТАВА

ЧАСОВНА
НАСТАВА ПРЕМА
НАСТАВНОМ
ПЛАНУ

ВИД НАСТАВЕ
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ПРИЈАВЉИВАЊ
Е ИСПИТА И
ПОЛАГАЊЕ
ИСПИТА

да

ИЗДАВАЊЕ
СВЕДОЧАНСТВА
КАД СУ
ПОЛОЖЕНИ СВИ
ИСПИТИ
ОДРЕЂЕНОГ
РАЗРЕДА

да

ЗАВРШАВАЊЕ
ШКОЛОВАЊА
(положени
испити из свих
предмета
прописаних
наставним
планом и
програмом)

ЗАВРШНИ /
МАТУРСКИ
ИСПИТ

да

ИСПИТ ЗА
СТРУЧНО
ОСПОСОБ

да

да

да

да

да

да

да

ЗАВРШНИ /
МАТУРСКИ
ИСПИТ

ЗАВРШНИ /
МАТУРСКИ
ИСПИТ

ЗАВРШНИ /
МАТУРСКИ
ИСПИТ

ИСПИТ ЗА
СПЕЦИЈАЛИ
ЗАЦИЈУ

ДИПЛОМА

ДИПЛОМА

ДИПЛОМА

УВЕРЕЊЕ

ЉАВАЊЕ

ИЗДАВАЊЕ
ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
ДИПЛОМА



УВЕРЕЊЕ

УПОРЕДО САВЛАЂИВАЊЕ ДРУГОГ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

Редован ученик може упоредо да савлађује наставни план и програм, односно део наставног плана и
програма за други образовни профил, као ванредан ученик (члан 44 Закона о средњој школи).


ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Рокови за полагање испита ванредних ученика утврђују се Годишњим планом рада школе за сваку школску
годину, а испити се могу полагати у:октобарском року;децембарском;јануарском року;априлском
року;јунском року;августовском року.
Директор школе може ванредном ученику одобрити полагање испита и ван утврђеног испитног рока, ако
процени да су разлози за то оправдани.
Ванредни ученик приликом уписа у Секретаријату школе добија утврђени распоред пријављивања и
полагања испита за ту школску годину и оријентациона испитна питања по предметима, са списком
уџбеника и именима њихових аутора.
Коначни распоред, односно редослед полагања испита за сваки испитни рок утврђује директор Школе по
истеку рока предвиђеног за пријем испитних пријава. Овако утврђени распоред, односно редослед
полагања испита, објављује се на огласној табли Школе предвиђеној за ванредне ученике, најкасније два
дана пре почетка полагања испита.


ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

Ванредни ученици полажу испите по предметима утврђеним наставним планом и програмом у оквиру
једног разреда и матурски испит на крају четворогодишњег образовања.
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Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим
предмета физичко васпитање, ако је старији од 20 година.
Ванредни ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди
Комисија за признавање испита одређена од стране Наставничког већа Школе на почетку сваке школске
године.
Ванредни ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији
садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом
ииспите завршног разреда о чему одлуку доноси Комисија.
Ванредни ученик полаже испите пред испитном комисијом коју чине три члана, од којих су најмање два
стручна за предмет.Чланове испитне Комисије одређује директор Школе.
Матурски испит полаже се у јунском, августовском и јануарском испитном року.
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15.2. Образовање и васпитање ученика са изузетним способностима
Када у одељењу имамо ученика који у неком домену, повремено или континуирано, постиже или
би могао да постигне резултате који су изнад нивоа општих и посебних стандарда постигнућа, наставник је
дужан да (сам или у сарадњи са СТИО) планира и предузме мере прилагођавања и обогаћивања програма
које ће омогућити да ученик оствари напредак у складу са својом даровитошћу.
Уколико се почетним прилагођавањима и обогаћивањем постигне очекивани напредак, наставник
ће те поступке интегрисати у редован рад (диференцирана наства) и на тај начин остварити услове за пуни
развој капацитета ученика.
Ако почетна прилагођавања и обогаћивања не доведу до очекиваних резултата, наставник и СТИО, ће
покренути поступак израде педагошког профила и плана прилагођавања, уз сагласност и ако је могуће
учешће родитеља/старатеља. Уколико се планом прилагођавања постигне очекивани резултат, наставник
ће поступке из плана интегрисати у редован рад и сматра се да су тиме остварени услови за пуни развој
капацитета ученика.
Ако се применом плана прилагођавања не постигне очекивани резултат, СТИО је обавезан да, уз
сагласност родитеља/старатеља, предузме мере неопходне за доношење одлуке о изради ИОПа са
обогаћеним и проширеним програмом за датог ученика.
Изазов за наставника да препозна даровитост и створи услове у којима ће она моћи да се искаже и
оствари.
ИОП са обогаћеним и проширеним програмом (ИОП -ом) је намењен ученицима који имају
изузетне способности тј. који у неком домену постижу, или би могли постићи, изузетне резултате. ИОП –ом
треба да омогући напредовање ученика у складу са његовим изузетним способностима, користећи неки од
основних видова подршке за даровите ученике
- обогаћивање и проширивање програма (облици: напреднији уџбеници, самосталан истраживачки
рад, рад са ментором, додатна настава, секције, истраживачке станице, летњи кампови и сл.) ;
-убрзавање (облици: прескакање разреда, убрзавање у појединим предметима, изостављање бећ
савладаних делова градива, убрзано излагање делова градива, похађање напредних летњих/већерњих
програма, похађање одабраних високошколских курсева и сл.)
- груписање по способностима (облици: повремено извлаћење даровитих из редовне наставе ради
похађања посебних програма, посебна одељења, посебне школе и сл.).
Школа примењује све наведене облике прилагођавања и рада са талентованом, изузетном децом.
Активности се реализују у склопу наставних и ваннаставних активности. Школа има добру сарадњу са
Регионалним центром за таленте, Истраживачком станицом Петница.
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16.Прилагођавање и пружање додатне подршке
Право на ИОП има ученика који има потребу за додатном подршком у образовању и васпитању због
тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у образовно-васпитном раду, ако те
тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и васпитања, а нарочито ако дете:
1. Има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању и емоционалном
развоју);
2. Има сметње у развоју или инвалидитет ( телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишесртуке
сметње из спектра аутизма );
3. Потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини ( социјално, економски, културно,
језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи );
4. Из других разлога остварује право на подршку у образовању.
Прави на ИОП има и ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње образовање и
васпитање.
Предлог за утврђивање права на ИОП може да поднесе тим за инклузивно образовање, а на основу
процене потреба за ИОП-ом коју може да даје наставник, стручни сарадник или родитељ ученика.
Установа писменим путем обавештава родитеља, односно старатеља да је поднет предлог за утврђивање
права на ИОП. Покретање предлога за утврђивање права на ИОП , спроводи се по истом поступку за сваког
ученика за кога је процењено да му је потребна додатна подршка у образовању, независно од тога да ли се
ИОП итрађује за ученика који има тешкоће у учењу или за ученика са изузетним способностима.
Струни тим за инклузивно образовање подноси предлог за доношење ИОП-а ако ученик не постиже исходе
образовања, односно опште и посебне стандарде постигнућа због сметњи у развоју и инвалидитета, или
ако би ученик, због његових изузетниг способности, могао да постигне или већ постиже резултате који су
изнад нивоа општих и посебних стандарда. Предлог садржи наводе и образложене разлоге за подношење
предлога за утврђивање права на ИОП, као и доказе о претходно организованом индивидуалном начину
рада са учеником.
Родитељ, односно старатељ, својим потписом потврђује да је у потпуности упознат са поднетим предлогом
за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово подношење и да је сагласан да се приступи изради
ИОП-а. Уколико родитељ не да сагласност за израду ИОП-а, ни након предузетих мера од стране стручног
сарадника, наставника или стручног тима за инклузивно образовање, примењује се индивидуализовани
начин рада, без ИОП-а.
Стручни тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању предлога директору установе
предлаже чланове тима за пружае додатне подршке ученику.
Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине:
1.
2.
3.
4.
5.

Одељењски старешина
Предметни наставник
Стручни сарадник
Родитељ/старатељ детета, а по потреби и:
Педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља.

Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на усвајање.
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ВРСТЕ ИОП-а
ИОП се израђује према образовним потребама ученика и може да буде:
1. По прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања
подршке која се односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи,
прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса;
активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку.
2. По измењеном програму у коме се прецизно планира прилагођавање општих
исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на
прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете.
3. Обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним
способностима.
Доношењу ИОП-а са измењеним програмом, односно прилагођеним посебним стандардима постигнућа,
претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, као и мишљење
интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном
подршком ученику.
ПРИМЕНА ИОП-а
ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у одељењу школе. Наставник при планирању свог рада у
одељењу укључује мере и активности предвиђене ИОП-ом.Уколико примена ИОП-а захтева финансијска
средства, установа упућује писмени захтев интерресорној комисији за процену потреба за додатном
образовном, здравственом и социјалном подршком ученику.
Ученик који стиче образовање према ИОП-у оцењује се према ИОП-у, а у складу са прописом о оцењивању
ученика у основном и средњем образовању и васпитању.
ВРЕДНОВАЊЕ ИОП-а
Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом. Вредновање ИОП-а
унутар установе врши се кроз самовредновање стручног тима за инклузивно образовање и тима за
пружање додатне подршке ученику, према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној
потреби, у првој години уписа тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта,
односно радне године. Резултати вредновања обавезно се достављају стручном тиму за инклузивно
образовање и педагошком колегијуму.
На основу резултата вредновања ИОП-а тим за пружање додатне подршке ученику, израђује предлог
измене и допуне, односно прилагођавања ИОП-а потребама ученика. Подаци о резултатима вредновања
ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.
ПРАВО НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА
Подаци прикупљени од стране тима за пружање додатне образовне подршке ученику , ради израде ИОП-а,
морају бити заштићени од злоупотребе и не смеју се користити у друге сврхе без сагласности лица чија је
сагласност неопходна за сровођење ИОП-а. Установа је дужна да обезбеди заштиту података о ученику у
току остваривања права на ИОП.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Документацију чине:






Образац за планиране мере отклањања физичких и комуникацијских препрека у школи
Садржај индивидуалног образовног плана ИОП
Педагошки профил ученика
План активности
Сагласност родитеља за ИОП

ОБАВЕЗЕ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:
1. Тим за инклузивно образовање подноси предлог за утврђивање права на ИОП, на основу процене
наставника, стручног сарадника или родитеља;
2. Тим предлаже чланове тима за пружање додатне подршке ученику;
3. Тим доставља ИОП педагошком колегијуму на усвајање;
4. Вредновање ИОП-а кроз самовредновање;
5. Доставља резултате вредновања ИОП-а педагошком колегијуму;
6. Заштита података о личним подацима у току остваривања ИОП-а.
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17. Други програми значајни за школу
17.1. Светосавска недеља
На предлог Стручног већа професорки српског језика и књижевности од 2005/2006.школске године
утемељено је обележавање 27.јануара – Савиндана кроз низ наставних и ваннаставних активности названо
„Светосавска недеља“.
Образовно – васпитној институцији, као што је Фармацеутско – физиотерапеутска школа, која је основана
са циљем да буде модерна и европски орјентисана, према мишљењу професорки српског језика и
књижевности, Биљане Петровић и Јелене Стојиљковић, био је потребан оригиналан, али пре свега,
светосавским путевима усмерен, начин обележавања Дана Светог Саве.
Светосавска недеља је осмишљена као скуп угледних, јавних часова, предавања и трибина, који су у
складу са просветитељским идејама Светог Саве, на којима би се истакао рад и постигнућа појединца
(ученици,наставници и научни и културни радници – партнери школе, социјани партнери) и где би се
истакла одељења школе, који су својим резултатима допринели унапређивању образовно – васпитног рада
школе у земљи и ван ње. Овакав једнонедељни програм не само да афирмише резултате појединаца,
тимова, колектива, већ је и позитиван подстицај ученицима и наставницима школе према образовно –
васпитном раду. Последњих година Светосавска недеља је тематизована у складу са актуелним културним,
историјским, научним, друштвеним јубилејима и одредницама,означених од стране релевантних
институција. Тиме се даје значај јачој повезаности школе и друштва и предочава се функционалност знања
и вештина које ученици стичу. На све свечане активности позивају се представници родитеља, локалне
заједнице,колеге из других школа, Министарства преосвете науке и технолошког развоја и уопште, јавност,
којој је овакав облик обележавања Савиндана занимљив, али и препознат као вид популаризације научног,
образовног,оригиналног начина да се истакне уважавање светитељске и просветитељске
личности.Традиционално, Светосавска недеља почиње21. јануара а завршава се 27.јануара, Централном
свечаношћу на којој се додељују Светосавске захвалнице заслужним ученицима, наставницима и
партнерима у образовном процесу али се кроз пригодан уметнички програм уоквирују реализоване
Светосавске активности.
Након сваке Светосавске недеље одржава се радни састанак са учесницима на ком се еволуира
праћени наставни процес.Сви видео и фото записи,као и модели наставничких припрема архивирају се у
школској медијатеци и доступни су наставницима школе.
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17.2. Вики гимназијалац
Пројекат Вики гимназијалац у Фармацеутско – физиотерапеутској школи је започет школске
2014/2015. године формирањем школског тима Вики гимназијалац који би пратио рад на уређивању
Викимедије и обогаћивању исте научним садржајима који су важни као наставни материјал за ученике
који се едукују у области рада Здравство и социјална заштита али и употребни за ширу јавност.
Чланови тима ВМРС су континуирано спровели обуке наставника ментора школског тима и ученика. На
тај начин је Фармацеутско – физиотерапеутска школа постала део едукативног пројекта Вики
гимназијалац, који је покренут од стране чланова Викимедије Републике Србије, а подржан од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као образовни програм који, као користан и
важан је уврштен у курикулум предмета информатика за други разред. Упућивање на Викимедију, као
данас највећу енциклопедију,те започињање новог начина едукације средњошколаца на нов и
занимљив начин,прате образовни циљеви који су истакнути као примарни за наставнике и ученике
Фармацеутско – физиотерапеутске школе:
 Наставни материјал – Увећање и осавремењивање броја чланака на Викимедији корисним
текстовима из свих научних области чиме се побољшава и проширује квалитет чланака на
Викимедији, те допуњују матерјали које ученици користе за стицање знања и вештина
 Облик стимулације ученика - Менторски рад професора и наставника који ученицима дају теме које
истражују кроз семинарске радове који су вредновани
 Билингвални приступ научним садржајима - Превођење чланака Викимедије на српски језик; са
енглеског на српски
 Функционална писменост – писање енциклопедијских чланака, правилно навођење научних
радова, прављење речника фраза, израза, речи...
 Обогаћивање садржаја Википедије текстуалним садржајима, сликама, склицама
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18.Евалуација Школског програма
САДРЖАЈ
Реализовање школског
програма

Остваривање циљева и
задатака (школског
програма)

Методе рада

Наставна средства

НАЧИН праћења/
ИЗВОРИ података
Увид у књиге евиденције;
оперативне планове;
припрему за час;
разговор са наставником
и одељењским већем
Увид у педагошку
документацију–
дневне,недељне,месечне
припреме;
проверазнања
Увид у припреме за час;
посета часу; разговор на
активу; разговор са
ученицима
Увид и припрему;
разговор на активима,
седницама разговор са
ученицима

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ВРЕМЕ

праћења

Током школске године;
на одељењском и
наставничком већу;
сумирање на крају
класификација,
У току школске године а
посебно на периодима
када се прави пресек
оцењивања(тромесечја),
на полугодишту и накрају
школске године
Током школске године

Током школске
године;начасу

НОСИОЦИ активности
Предметни наставници,
директор

Наставник, директор,
стручни сарадник, савет
родитеља, актив за
израду школског
програма
Предметни наставник,
наставници сродне групе
предмета, стручни
сарадник, директор
Предметни наставник,
наставници сродне групе
предмета,
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II ДЕО
Циљеви, садржаји, исходи и начини проверавања исхода/циљева учења
обавезних и изборних наставних предмета

4. СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Образовни профили:


Фармацеутски техничар ( 81-548)



Фармацеутски техничар српски-енглески ( 549-1029)



Физиотерапеутски техничар (1030-1428)



Козметички техничар (1429-1827)

3. СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Образовни профили:


Масер ( 1828-2151)
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Фармацеутски техничар
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Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
I РАЗРЕД
недељно
Т

В

II РАЗРЕД

годишње

ПН Т

В

III РАЗРЕД

недељно годишње

ПН Б

Т В ПН Т

В

IV РАЗРЕД

недељно годишње

ПН Б Т В ПН Т

В

ПН Б

УКУПНО

недељно годишње

годишње

Т В ПН Т

Т

В

ПН Б

В

ПН Б

Σ

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ

19 2

627 66

442

11

363

9

252

1684 66

1

Српски језик и књижевност

3

99

3

102

3

99

3

84

384

384

1.1

__________ језик и књижевност*

3

99

3

102

3

99

3

84

384

384

2

Српски као нематерњи језик*

2

66

2

68

2

66

2

56

256

256

3

Страни језик

2

66

2

68

2

66

2

56

256

256

4

Физичко васпитање

2

66

2

68

2

66

2

56

256

256

5

Математика

2

2

68

2

66

2

56

256

6

Рачунарство и информатика

7

Историја

8

Ликовна култура

9

Физика

2

66

66

66

10

Географија

2

66

66

66

11

Хемија

2

66

2

68

134

134

12

Биологија

2

66

2

68

134

134

13

Социологија са правима грађана

66

66

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1.

30 13

66
2

2

66

256
66

66

66

30 30

2
1

297 33

66
66

30

9

30 1780

90 11 7

374 238

90 12 6

66
396 198

99

120 11 9

308 252

180 1375 721

2.
3.

Хигијена и здравствено васпитање

2

66

66

66

4.

Латински језик

2

66

66

66

5.

Прва помоћ
1

33

1

33 33

99

480 2576

Анатомија и физиологија
3
Фармацеутско технолошке операције и
поступци
1

30

33

99
33

60

30 96

60 60

6.

Медицинска етика

33

33

7.

Микробиологија са епидемиологијом

2

68

68

68

8.

Патофизиологија

2

68

68

68

34
68

9.

Организација фармацеутске делатности

1

34

10.

Аналитичка хемија

2 2

68 68
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11.

Фармацеутска технологија

2 3

68 102

60 2 3

66 99

60 2 3

12.

Фармакогнозија са фитотерапијом
Фармацеутска хемија са аналитиком
лекова

2 2

68 68

30 1 1

33 33

30

13.

2 2

66 66

30 2 2

56 84

56 56

120 190

285

240 715

101

101

60 262

30 122

122

60 304

14.

Медицинска биохемија

2

66

66

66

15.

Основи клиничке фармације

2

66

66

66

16.

Здравствена психологија

2

66

66

66

17.

Токсикологија

1

33

33

33

18.

Броматологија са дијететиком

30 86

2

56

30 56
84
56

19.

Фармакологија и фармакотерапија

3

84

20.

Козметологија

2 2

56 56

21.

Предузетништво

2

56

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

1.

1

2.

Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму
образовног профила

Укупно А1+A2+Б
Укупно А1+A2+Б

33
33

29 3

957 99

32

1176

1
1

120 25 7
32

34
34

850 238

3

56

56

99
33

3

84
28

250

250

1

128

128

2

66

2

56

122

122

32

858 198

1176

120 23 9
32

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
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Листа изборних предмета:
Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила

Рб

Листа изборних предмета

РАЗРЕД
I разред

II разред

III разред

IV разред

Стручни предмети
1.

Исхрана

2

2.

Медицинска информатика

2

3.

Дерматологија

2

4.

Култура тела

2
Општеобразовни предмети

1.

Музичка култура*

2

2

2.

Изабрана поглавља математике

2

2

3.

Биологија(одабране теме)*

2

2

4.

Медицинска географија

5.

Историја (одабране теме)*

2

2

6.

Хемија*

2

2

2

2

2
2

2
2

2

Хемија биомолекула*
7.
Физика
8.
Логика са етиком*
9.
Напомена:* Ученик изборни предмет бира једном у току школовања
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ПРВИ РАЗРЕД

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
први
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:
99
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:
/
/

/
/
Недељни фонд
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност
 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
 Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и
књижевним делима
 Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом,
друштвеном условљеношћу и историјским развојем
 Стицање знања из области фонетике (фонологије) и морфофонологије књижевног језика и
способности да се та знања примене у говору и писању.
 Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
 Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове
Ред.
број

1.

Тема

Увод у
проучавање
књижевног
дела

Број
часова

14

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
остварености
теме кроз
тестове,
писано и
усмено
изражавање
и писмене
задатке
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2.

Књижевност
старог века

11

3.

Средњовековна 10
књижевност

 Епика као књижевни
род: епска народна
песма, приповетка
по избору и роман;
по избору
 Драма као
књижевни род:
драма по избору

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

 Сумерсковавилонска
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)

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

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

 наведе
најзначајније
споменике
јужнословенске
културе, језик,
писмо и век у ком
су настали
 именује ауторе и
дела
 разуме поетику
жанрова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
споменици
јужнословенске
културе
 Свети Сава : „Житије
светог Симеона“
(одломак)
 Јефимија: „Похвала
кнезу Лазару“
Деспот Стефан
Лазаревић; „Слово
љубве

4.

Народна
књижевност

12

 Врсте народне
књижевности
 Лирска народна
песма (по избору из
Читанке )
 Епска народна песма
„Бановић Страхиња“,
Марко пије уз Рамазан
вино“, „Бој на Мишару“













Лирско-епске
песме(по избору)
 Народне проза
(бајка по избору)





Кратке народне
прозне врсте
(избор)


5.

Хуманизам и
ренесанса

10

 Поетика хуманизма
и ренесансе,
најзначајнији
представници
 Франческо Петрарка:
„Канцонијер“ (избор
сонета)
 Ђовани Бокачо:
„Декамерон“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







средњовековне
књижевности
лоцира обрађене
текстове у
историјски
контекст
објасни значај
средњовековне
књижевности за
српску културу
анализира
изабране текстове
уз претходно
припремање
путем
истраживачких
задатака
разликује лирске,
епске и лирскоепске песме
уочи одлике
усмене уметности
речи
(колективност,
варијантност,
формулативност)
процењује етичке
вредности изнете
у делима народне
књижевности
тумачи ликове,
битне мотиве,
фабулу, сиже,
композицију и
поруке у
одабраним
делима
упореди
уметничку
интерпретацију
стварности и
историјске
чињенице
наведе
најзначајније
представнике и
њихова дела
објасни значење
појмова
хуманизам и
ренесанса
наводи и на
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(приповетка по
избору) или Данте
Алигијери: „Пакао“
(одломак)
 Вилијам Шекспир:
„Ромео и Јулија“
 Сервантес: „Дон
Кихот“ (одломак)

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

6.

Општи појмови
о језику

4

 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

7.

Фонетика

9

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
самогласника
(промена о у е,
непостојано а,
промена сонанта л у
вокал о), и губљење
сугласника са
правописним
решењима
 Акценатски систем
књижевног језика,
диференцијација у
односу на
дијалекатско
окружење
 Основна правила
акцентуације српског
књижевног језика

8.

Правопис

10

9.

Култура
изражавања

19

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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

 опише стања,
осећања,
расположења,
изрази ставове,
донесе закључке у
усменом и
писаном
изражавању
 разликује
функционалне
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 Попуњавање
формулара, захтева,
уплатница и сл.
 Школски писмени
задаци 4х2+2
Домаћи задаци

Укупан број часова:

99

стилове
 препозна и
примени одлике
разговорног и
књижевноуметнич
ког
функционалног
стила
 попуњава
формуларе,
уплатнице,
захтеве и слично у
складу са језичком
нормом

Корелација:
Интегративнa наставa
приступи са општим и
стручним предметима,
са уметничким,
образовним и
културним
институцијама, у
редовној и процесној
настави у складу са
темом и наставним
садржајем.

Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд часова:
2
/
/
/
Подела одељења у
групе:

/

Циљеви 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
Ред.
број

Број
часова
Тема

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми
Препоручене теме опште
и стручне (80% + 20%)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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1.

● Свакодневни
живот
● Храна и
здравље
● Познати
градови и
њихове
знаменитости
● Спортови и
позната
спортска
такмичења
● Живот и дела
славних људи
ХХ века
● Медији
● Иинтересантне
животне приче
и догађаји
Свет компјутера

за приод 2018-2022. год.
Опште 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
догађаји
 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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
организација и
процес рада у
болници или
здравственој
установи (одељења,
опис послова и врсте
услуга);
људски ресурси
унутар струке : звања,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 разуме реченице,
питања и упутства
из свакодневног
говора (кратка
упутства
изговорена споро и
разговетно)
 разуме општи
садржај краћих,
прилагођених
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/компјут
еру, декларације о
производима,
упутства за
употребу и
коришћење)

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак
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Укупан број часова:

66

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;

Корелација:
 Српски језик
 Грађанско
васпитање
 Историја
 Географија
 Биологија
 Анатомија
 Хигијена
 Хемија
 Прва помоћ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Фармацеутски техничар
Немачки језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења
страног језика.
Ред.
број
Тема

Број
часов
а

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Die vier Freunde

1.
LEUTE

4

Länder Sprachen
(Un)bekannte Leute

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Развијање сазнајних и
интелектуалних
способности ученика,
његових
хуманистичких,
моралних и естетских
ставова.

Вредновање
остварености
исхода

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

.

2.

Immer lernen
WIR, DIE KLASSE
10 A

4

Schulfächer Schulgeschichten
Interviews

Familienphotos
3.

DIE FAMILIE VON
JULIA

4

Geschwister
Haustiere

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Усвајање основних
знања из страног
језика која ће ученику
омогућити да се у
једноставној усменој
и писаној
комуникацији
споразумева са
људима из
другихземаља.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
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4.

за приод 2018-2022. год.

Mein Zuhause

MEIN HAUS,
MEIN WELT

4
In meinem Zimmer

Essgewohnheiten
5.

6.

GUTEN APETIT

4

IN DER STADT

Wo kauft man was?

Herzlichwillkommen in
Lindau

4

Auskunft auf der Straβe

7.

(UN) TYPISCHE
TAGES ABLÄUFE

4

Von Beruf Hausman
Ein Tag in Internat

8.

FREUNDE
FREUNDINNEN

4

Meine Clique
Die Zwillingsschwestern

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

32

Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем
(ко, шта, где, када...)
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
јелу.
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
сналажењу у граду.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем.
Однос појединаца
према друговима и
друштвеној заједници.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
. Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Корелација: 5

Фармацеутски техничар
Руски језик
Први

Разред:

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења
страног језика.
Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености исхода
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4

«Новая подруга»

1.
Выражение места и
направления

Разговор о
осећањима ,ученик је
у стању да испољи
емоције на руском
језику.

Ученики могут
использовать диалог
знакомства при
любой встрече

Разговор о
породици,односи
међу родитељама и
деце,расподела
обавеза

Умение описать свою
семью.Правильное
употребление
глаголов в
настоящем и
прошедшем времени

На тему природе
ученик исказује свое
мишљење о заштити
околине

Умение описать
животное,природу
где оно обитает.

Знакомство

2.

Семья

4

Текст:»Миссия:Спасение
семьи»

Компаратив придева и
прилога
Спряжение глаголов
«Жизнь в многодетной
семье»

3.

4.

Природа

Счастливого
пути!

4

4

Текст:Водяная рысь»
Склонение
существительных.
Существительные во
множественном числе
муж. и сред.рода на -ья

Глаголы движения.
Текст:“Гостиница
Москва“

Правильное
употребление
существительных в
предложениях

Ученици упознају
речи резервације
соба у хотелу

Как заказывается
номер в
гостинице,брониро
вать номер по
телефону

Упоређивање
руско-српске
историје.

Ученики знакомятся
с русской
историей,используя
перессказ текста.

Склонение
прилагательных

5.

История

4

Текст:“Русь во время
татаро-монгольского
ига“.Числительные.Текс
т
„Косово поле“
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6.

Спорт

4

„Опасная болезнь“.Вид
глагола.Будущее время

Упознавање са
спортским
терминима,описи
вање свог
омиљеног вида
спорта

Умение на русском
употребить виды
спорта и обьяснить
значение спорта в
жизни

7.

Искусство

4

Текст:“Художник
света“Несклоняемые
существительные.Склон
ение русских
фамилий.“Портрет“

Упознавање са
руском
културом,са
сликарством

Умение описать
картину,портрет.

4

Текст:“Менделеев и
периодический
закон“Деепричастие.Чи
слительные до 100

Упознавање
ученика са руским
научницима,са
достигнућима

Ученики научатся
говорить о
науке,школе,любим
ых предметах

32

Корелација:5

Правильное
употребление слов
в предложении

8.
Наука

Укупан број часова:
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична
настава:

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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема
OПШТЕ ТЕМЕ
1.

 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
догађаји
 Свет компјутера
(распрострањеност и
примена)

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 разуме
реченице,
питања и
упутства из
свакодневног
говора (кратка
упутства
изговорена
споро и
разговетно)
 разуме општи
садржај
краћих,
прилагођених
текстова
(рачунајући и
стручне) после
неколико
слушања или уз
помоћ
визуелних
ефеката (на
упутствима,
ознакама,
етикетама)
 разуме бројеве
(цене, рачуне,
тачно време)

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу

СТРУЧНЕ ТЕМЕ


људски организам,
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2.

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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;

 у непознатом тексту
препознаје познате
речи, изразе и
реченице (нпр. у
огласима, на
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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
догађаје

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

66

Корелација:
стручни предмети
- матерњи језик

Фармацеутски техничар
Физичко васпитање
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

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-
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социјалних образаца понашања;
7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.

Ред
.
бро
ј

1.

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

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

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 (10
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућностима
школе а по
избору
ученика (9
часова).
 Пливање (9
часова).
 Провера
знања и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 Препозна везе
између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристик
е 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;

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању се
обавља
сукцесивно у
току читаве
школске
године, на
основу
методологиј
е праћења,
мерења и
вредновања
ефеката у
физичком
васпитању –
стандарди за
оцењивање
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма
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вештина (4
часа).
Пливање
немамо, делимо
часове на
спортску игру и
физичку
активност

2.

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

 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;

 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,
издржљивост
и, гипкости,
спретности и
окретности;

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

 АТЛЕТИКА
У свим атлетским
дисциплинама
треба радити на
развијању
основних
моторичких
особина за дату

 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
гране-
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циљева и
исхода
 Атлетика

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и тлу)
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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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ
корачном
тeхником.
Скок увис леђном
техником
Бацања:
Бацање кугле,
једна од
рационалних
техника (ученице 4
kg , ученици 5 kg).
Спровести
такмичења у
одељењу, на
резултат, у
свимреализованим
атлетским
дисциплинама.
СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
- Наставник
формира групе на
основу умења
(вештина) ученика









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
предвиђених
садржаја
Детаљније
опише
правила
спортске
гране за коју
показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
Објасни због
којих је
карактеристик
а физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
Жели да се
бави
физичким,
односно
спортским
активностима,
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стечених после
основне школе:
основни, средњи
и напредни ниво
- Наставник
олакшава,
односно отежава
програм на основу
моторичких
способности и
претходно
стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и
ученице:
- вага претклоном и
заножењем и
спојено, одразом
једне ноге колут
напред;
- став на шакама,
издржај, колут
напред;
- два повезана
премета странце
удесно и улево;
- за напредни ниво
премет странце са
окретом за 1800 и
доскоком на обе
ноге („рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у
ширину висине 120
цм; за ученице 110
цм:
- згрчка;
- разношка
- 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристик
е 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
ужива у
дружењу и
контактима;
 Доводи у везу
свакодневни
живот и
способност за
учење и
практичан рад
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 Спортска игра
(по избору)

 Физичка,
односно
спортска
активност у
складу са
могућностима
школе.

за приод 2018-2022. год.
/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
За ученице
/двовисински
разбој или једна
притка вратила/:
- наскок у упор на
н/п, премах
једном ногом до
упора
јашућег,прехват у
потхват упорном
руком (до
предножне) и
спојено
одножењем
заножне премах
и саскок са
окретом за
90 0 (одношка),
завршити боком
према притци.
5.Вратило
За ученике
/дохватно
вратило/:
- суножним
одривом узмак;
ковртљај назад у
упору предњем;
саскок замахом у
заножење
(зањихом).
6. Греда
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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,одно
сно спортске
активности
припада, има
своју естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја);
Ужива у
извођењу
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
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За ученице /висока
греда/:
- залетом и
суножним
одскоком наскок
у упор, премах
одножно десном;
окрет за 90 0 ,
упором рукама
испред тела
преднос
разножно;
ослонцем ногу
иза тела
(напреднији
ниво: замахом у
заножење) до
упора чучећег;
усправ, усправ,
ходање у успону са
докорацима, вага
претклоном,
усклон, саскок
пруженим телом
(чеоно или бочно
у односу на
справу)
7.Коњ са
хватаљкама
За ученике:
- премах одножно
десном напред
замах улево,
замах удесно,
замах улево и
спојено премах
левом напред;
премах десном
назад, замах
улево, замах
удесно и спојено
одножењем
десне, саскок са
окретом за 900
улево до става на
тлу, леви бок
према коњу.

активностима.
 Се правилно
односи према
окружењу у
коме вежба,
рекреира се и
бави се
спортом, што
преноси у
свакодневни
живот
 Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
такмичења

Школско
такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
васпитања бира
справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави из
система школских
спортских
такмичења и
учешће на 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)
- 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
наставник
планира
конкретне
садржаје из
спортске игре.




Укупан број часова:

66

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)

Корелација:







Образовни профил:

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна
култура
Музичка
култура

Фармацеутски техничар
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Назив предмета:
Математика
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
66
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и
трансформације;
5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у
раду;
6. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
7. Формирање основа за наставак образовања;
8. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике
и математичког начина мишљења.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
САДРЖАЈИ по
По завршеној теми остварености исхода
Тема
теми
ученик ће бити у
стању да:
1.
Вектори
4
Вредновање
 Појам вектора,
 дефинише
остварености
супротан
појам векторa
вектор, основне  објасни појмове исхода вршити кроз:
 активност
операције са
правац, смер и
векторима
ученика на
интензитет
часу;
 Примери
вектора
разлагања сила  изврши
 усмену
у физици
проверу
операције са
знања;
векторима
(сабирање и
 писмену
одузимање
провера
вектора,
знања;
производ броја
 тестове
и вектора)
знања.
1.
2.

2.

Реални бројеви

6

 Преглед
бројева,
операције са
реалним
бројевима
 Апсолутна
вредност
реалног броја
 Приближна
вредност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 разликује
различите
записе бројева
из скупова N, Z,
Q, и те бројеве
приказује на
бројној правој и
пореди их.
 разликује
основне

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
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реалних
бројева,
правила
заокругљивања
 Апсолутна и
релативна
грешка








3.

Пропорционалност 10

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 одређени
број децимала
одреди
апсолутну и
релативну
грешку

 Размера и
 израчуна
пропорција
одређени део
неке величине
 Директна и
 одреди
обрнута
пропорционалн
непознате
ост
чланове просте
пропорције
 Прост
 прошири или
сразмерни
рачун
скрати размеру
и примени је у
 Рачун поделе и
решавању
рачун мешања
проблема
 Процентни и
поделе
промилни рачун
 препозна
директну или
обрнуту
пропорционалн
ост две величне
, примени je при
решавању
једноставних
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провера
знања;
тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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4.

Рационални
алгебарски изрази

12

 Полиноми

 Растављање
полинома на
чиниоце

 НЗД и НЗС
полинома
 Трансформације
рационалних
алгебарских
израза





5.

Геометрија

13

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

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
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 наведе и
примени везе
између 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
једнакостранич
ном троуглу
 разликује врсте
четвороуглова,
наведе и
примени
њихове особине
на одређивање
непознатих
елемената
четвороугла
 формулише
Талесову
теорему и
примени је на
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тестове
знања.
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поделу дужи на
n једнаких
делова

6.

Линеарне
једначине и
неједначине

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

13

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

 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

Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
1. активност
ученика на
часу;
2. усмену
проверу знања;
3. писмену
провера
знања;
4. тестове знања.

8

66

Корелација:
Физика, хемија
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Рачунарство и информатика
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8 /2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
/
66
Недељни фонд часова:
2
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Настава у блоку:
/

Практична
настава:
/

2

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у
савременом друштву
2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике;
3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека
4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење
мрежних ресурса;
5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових
најпопуларнијих сервиса
6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према
њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од небитног, да процењују исправност извора и
употребе их на ефикасан начин
7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно,
графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из
других предмета
8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у
којој је примењују или проблему који решавају
9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и
приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу
10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије
11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима;
12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили
за даље образовање и напредовање
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова САДРЖАЈИ по модулу
По завршеној теми
остварености
ученик ће бити у
исхода
стању да:
• праћење
• Информација и
• Објасни значење
остварености
1.
Основи
10
информатика
појмова податак,
исхода
рачунарске
• Кодирање
информација и
• тестове
графике
информација
информатика
практичних
коришћењем бинарног • Разликује појмове
вештина
бројевног система
бит и бајт
• активност на часу
• Представљање
• Наведе јединице за • Електронски тест
разних типова
мерење количине
информација
података
(текстуалне, графичке
• Претвара меру
и звучне)
количине података
• Кодирање карактера, из једне мерне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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кодне схеме
• Јединице за мерење
количине информација
• Значај и примена
рачунара
• Карактеристике
информационог
друштва
• Утицај рачунара на
здравље
• Структура и принцип
рада рачунара
• Врсте меморије
рачунара
• Процесор
• Матична плоча
• Магистрала
• Улазно-излазни
уређаји
• Утицај компоненти
на перформансе
рачунара
• Софтвер, појам и
улога у РС
• Врсте софтвера
• Намена сваке врсте
софтвера

2.

Рад у
оперативном
систему

8

• Подешавање радног
окружења
• Концепти
организације
докумената и
фасцикли
• Типови датотека
• Претрага садржаја по
различитим
критеријумима
• Манипулација
садржајима на диску
• Инсталација
корисничког софтвера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

јединице у другу
• Објасни основне
карактеристике
информационог
друштва
• Наведе опасности и
мере заштите
здравља од
претеране и
неправилне
употребе рачунара
• Препозна
компоненте из којих
се састоји рачунар и
објасни њихову
функционалност
• Објасни намену
оперативно и
спољашње меморије
у рачунарском
систему
• Наброји врсте
спољашњих
меморија и објасни
њихове
карактеристике
• Објасни сврху
софтвера у
рачунарском систему
• Наброји врсте
софтвера и објасни
њихову
• Објасни сврху
(намену)
оперативног система
• Наброји
оперативне системе
који се данас користе
на различитим
дигиталним
уређајима
• Изврши основна
подешавања радног
окружења ОС
• Разликује типове
датотека
• Хијерархијски
организује фасцикле
и управља
фасциклама и
документима
(Копира, премешта и
брише документе и

• праћење
остварености
исхода
• тестове
практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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Примена ИКТ-а

за приод 2018-2022. год.

36

• Интерфејс текст
процесора
• Једноставнија
подешавања
интерфејса
• Правила слепог
куцања
• Операције са
документима
(креирање, отварање,
премештање од једног
до другог отвореног
документа, чување,
затварање)
• Едитовање текста
• Премештање
садржаја између више
отворених докумената
• Уметање у текст:
специјалних симбола,
датума и времена,
слика, текстуалних
ефеката
• Проналажење и
замена задатог текста
• Уметање и
позиционирање
нетекстуалних објеката
• Уметање табеле у
текст
• Логичко
структуирање текста
(наслови, параграфи,
слике, табеле)
• Форматирање текста
(страница, рад,
маргине, проред)
• Форматирање текста
• Исправљање грешака
• Нумерација страница
• Израда стилова
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фасцикле)
• Врши претрагу
садржаја по
различитим
критеријумима
• Разуме потребу за
инсталирањем новог
софтвера
• Врши компресију и
декомпресију
фасцикли и
докумената
• Одабере и
примењује
одговарајућу
технологију (алате и
сервисе) за
реализацију
конкретног задатка
• креира дигиталне
продукте, поново их
користи, ревидира и
проналази нову
намену
• користи
технологију за
прикупљање,
анализу, вредновање
и представљање
података и
информација
• припреми и изведе
аутоматизовану
аналитичку обраду
података
коришћењем
табеларних и
графичких приказа

• праћење
остварености
исхода
• тестове
практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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• Коришћење готових
шаблона и израда
сопствених шаблона
• Писање
математичких
формула
• Генерисање садржаја
и индекса појмова
• Штампа докумената
• Индивидуални и
сараднички рад над
документима уз
коришћење текст
процесора у облацима
• Подешавање радног
окружења програма за
израду
мултимедијалне
презентације
• Рад са документима
• Додавање и
манипулација
страницама,
слајдовима или
фрејмовима
• Основна правила и
смернице за израду
презентације
(количина текста и
објеката, величина и
врста слова, дизајн...)
• Форматирање текста
• Додавање објеката
(слика, звука, филма,
....)
• Избор позадине или
дизајна-тема
• Ефекти анимације
(врсте, подешавање
параметара,
анимационе шеме)
• Прелаз између
слајдова или фрејмова
• Интерактивна
презентација
(хиперлинкови и
дугмад)
• Штампање
презентације
• Подешавање
презентације за јавно
приказивање
• Сараднички рад при

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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изради презентације
• Наступ презентера
(држање тела,
вербална и
невербална
комуникација,
савладавање треме)
• Подешавање радног
окружења програма за
табеларна
прорачунавања
• Рад са документима
• Уношење података
(појединачно и
аутоматско
попуњавање)
• Измена типа и
садржаја ћелија
• Сортирање и
филтрирање
• Подешавање
димензија,
премештање,
фиксирање и
сакривање редова и
колона
• Додавање и
манипулација радним
листовима
• Уношење формула са
основним
аритметичким
операцијама
• Референце ћелија
• Функције за
сабирање, средњу
вредност, најмању,
највећу, пребројавање,
заокруживање
• Логичке функције
• Копирање формула
• Форматирање ћелија
• Типови графикона,
приказивање података
из табеле
• Подешавање изгледа
странице документа за
штампање
(оријентација папира,
величина, маргине,
прелом стране,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматска

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Рачунарске
мреже,интернет
и електронска
12
комуникација

за приод 2018-2022. год.
нумерација страна)
• Преглед пре штампе,
аутоматско штампање
заглавља колона,
штампање опсега
ћелија, целог радног
листа, целог
документа, графикона,
одређивање броја
копија
• Сервиси интернета
Wорлд Wиде Wеб,
ФТП, електронска
пошта, веб-форуми
• Веб-читачи
• Претраживачи
• Интернет мапе
• Електронска
трговина, електронско
банкарство, учење на
даљину
• Право и етика на
интернету
• Локалне мреже
• Повезивање чворова
мреже
• Рачунари-сервери и
рачунари-клијенти
• Интернет-провајдери
и њихове мреже
• Глобална мрежа
(интернет)
• Интернет протокол
• Рутер и рутирање
• Организација домена
и доменских имена
• Систем доменских
имена ДНС (Домаин
Наме Сyстем)
• Формирање локалне
мреже
• Дељење ресурса
локалне мреже
• Повезивање локалне
мреже са глобалном
мрежом (интернетом)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• Приступа
садржајима на
интернету,
претражује интернет
и преузима жељене
садржаје
• Користи
електронску пошту
• Користи интернет
мапе, виртуелни
телефон и сличне
веб-сервисе
• Објасни појмове
електронска
трговина и
електронско
банкарство
• Објасни како
функционише учење
на даљину
• Освести важност
поштовања правних
и етичких норми при
коришћењу
интернета
• Објасни предности
умрежавања
• Наведе могуће
структуре локалне
мреже и уређаје који
се користе за
умрежавање
• Користи ресурсе
локалне мреже
• Објасни у чему је
разлика између
рачунара-сервера и
рачунара-клијената
• Објасни чему
служи рутер и шта је
рутирање
• Објасни који посао
обављају интернет-

• праћење
остварености
исхода
• тестове
практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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провајдери
• Наведе начине
приступа интернету
• Објасни разлику
између локалне и
глобалне мреже
• Објасни принципе
функционисања
интернета
• Објасни појам и
сврху интернет
протоколи
• Објасни зашто
постоји систем
доменских имена
• процени квалитет
информација са
којима се сусреће
• препозна
прихватљиво /
неприхватљиво
понашање у оквиру
дигиталне
комуникације;
• пријави
непримерене
дигиталне садржаје
или нежељене
контакте и потражи
помоћ
• препозна знаке
зависности од
технологије и
правовремено
реагује
• води рачуна о
онлајн идентитету и
приватности;

Укупан број часова:

66

Корелација:
Математика, Физика,
Хемија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Историја
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр 7. / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
66
Недељни фонд часова:
2

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Настава у
блоку:

Практична
настава:
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Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
2. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности;
3. Развијање индивидуалног и националног идентитета;
4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за
разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);
5. Унапређивање 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);
6. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске
баштине
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема
Српска држава и
државност

30

1.
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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
(Карађорђевићи,
Обреновићи,
Петровићи) у
развоју српске
државности.
Ратови Србије и
Црне Горе за
независност 1876–
1878.
Формирање
модерног
политичког система
и настанак странака

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 препозна
различите
историјске
садржаје
(личности,
догађаје, 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
револуционарн
их збивања на

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:




праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања.
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(радикалне,
либералне и
напредњачке).
Положај Срба под
османскоми
хабзбуршком
влашћу у XIX и
почетком XX века.
Србија и Црна Гора у
Балканским
ратовима и Првом
светском рату.
Најзначајније
личности (вожд
Карађорђе
Петровић, кнез
Милош Обреновић,
прота Матеја
Ненадовић,
митрополит Стефан
Стратимировић,
Димитрије
Давидовић, Тома
Вучић Перишић,
Илија Гарашанин,
кнез Александар
Карађорђевић, 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
Карађорђевић,
престолонаследник











развој српске
националне и
државне идеје;
објасни узроке
и последице
Српске
револуције,
ослободилачки
х ратова 1876–
1878,
Балканских
ратова и Првог
светског рата;
уочи и објасни
на историјској
карти промене
граница српске
државе;
лоцира места
најважнијих
битака које су
вођене током
Српске
револуције,
ослободилачки
х 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
ослободилачки
м ратовима
1876–1878,
Балканским
ратовима и
Првом светском
рату;
изведе
закључак о
значају
уставности за
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Александар
Карађорђевић,
Радомир Путник,
Степа Степановић,
Живојин Мишић,
Петар Бојовић,
Јанко Вукотић...).

Српски народ у
југословенској држави

16



2.
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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
грађански рат.
Биланс рата и
допринос
Југославије победи
антифашистичке
коалиције.
Проглашење
републике и
изградња новог
државног и
друштвеног
уређења.
Сукоб Југославије и
социјалистичких
земаља –
резолуција
Информбироа, Голи
оток.
Југославија између
истока и запада.
Разбијање и распад
Југославије – пораз
Југославије као

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
међународни
положај
југословенске
државе;
образложи
допринос
југословенских
антифашистичк
их покрета
победи
савезника у
Другом
светском рату;
именује
најважније
личности које су
утицале на
друштвено-
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3.

Достигнућа српске
културе

12
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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, раздвајање
Србије и Црне Горе.
Најзначајније
личности (краљ
Александар I
Карађорђевић,
Никола Пашић,
Стјепан Радић, Љуба
Давидовић,
Светозар
Прибићевић, Антон
Корошец, Милан
Стојадиновић,
Влатко Мачек, кнез
Павле
Карађорђевић,
краљ Петар II
Карађорђевић,
генерал Драгољуб
Михаиловић,
генерал Милан
Недић, Анте
Павелић, Јосип Броз
Тито, Слободан
Милошевић, Фрањо
Туђман...).
Средњовековна
култура Срба (језик
и писмо, верски
карактер културе,
Мирослављево
јеванђеље,
књижевност,
најзначајније
задужбине, правни
споменици).
Последице сеоба на
српску културу
(утицај

политичка
збивања у
Југославији.







разликује
периоде у
којима су
настала
најзначајнија
дела српске
културе;
упореди
одлике српске
културе
различитих
периода;
објасни утицаје
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западноевропских
културних кретања
на српску културу).
Успон грађанске
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

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.
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Јовановић, Сава
Шумановић, Иван
Мештровић, Иво
Андрић, Милош
Црњански, Бојан
Ступица, Десанка
Максимовић,
Борислав Пекић,
Добрица Ћосић,
Александар
Петровић,
Александар
Поповић, Емир
Кустурица, Душан
Ковачевић…).
Најутицајније
државе и
организације у
међународним
политичким и
економским
односима.
Улога Организације
уједињених нација у
очувању мира у
свету, борби против
сиромаштва и
заштити културних
споменика.
Геополитички
положај Србије.
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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,

идентификује
најважније
чиниоце у
међународним
политичким и
економским
односима;
разуме место и
улогу Србије у
савременом
свету;
утврди значај
чланства
Србије у
међународним
организацијам
а
објасни утицај
савремених
техничких
достигнућа на
повезивање
људи у свету.
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глобализација,
тероризам,
еколошки
проблеми...

Укупан број часова:

66

Корелација:
 Српски језик и
књижевност
 Географија
 Социологија са
правима грађана
 Грађанско
васпитање
 Верска настава

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Ликовна култура
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
часова:

Настава у блоку:

Практична
настава:

30
Недељни фонд
6
часова:
Подела одељења у
У две групе: А и Б
групе:
Циљеви предмета:
1. Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа, теорије ликовне
уметности и технологије ликовних материјала;
2. Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим
визуелним медијима, материјалима и техникама, за самостално проналажење и систематизовање
информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у настави других предмета,
свакодневном животу и будућем раду;
3. Развијање визуелног опажања и памћења, естетских критеријума, стваралачког и критичког
мишљења;
Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и
друштвеном окружењу.
Ре
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
д.
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми
остварености исхода
бр
Тема
ученик ће бити у стању
ој
да:

1.

Теорија
обликовања

10




Појам уметности;
Уметност и природа.
Уметност и друштво.
Повезаност ликовног
стваралаштва са
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објасни повезаност
уметности и
друштва, уметности
и природе и
уметности и науке;

 Организовати
изложбе
и
презентације
радова ученика
кроз јавни наступ
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осталим

разликује врсте
уметностима,
ликовних
наукама и процесима
уметности;
рада;
 препозна мотиве у
Врсте ликовних
уметничким
уметности;
делима;
Мотиви уметности;
 дeшифрује
Откривање смисла и
визуелни знак;
значења ликовног
 разликује ликовне
дела;
елементе;
Визуелне
 користи ликовне
комуникације;
елементе у
Линија;
самосталном
Величина и облик;
ликовном
Простор;
изражавању и
Светлост;
стварању;
Површина и текстура; 
изража
Боја;
ва своје ставове,
Композиција
доживљаје и
(Компоновање
емоције креативно
различитих ликовних
користећи ликовни
елемената и
језик;
принципи
компоновања);

у
школи
или
институцијама
културе
 У
складу
са
могућностима
школе,
организовати
посете музејима,
галеријама или
историјским
локалитетима,
посете локалним
атељеима
уметника
или
уметничким
колонијама,
сарадњу
са
уметницима
и
институцијама
културе.
Оцењивање
Оцењивање вршити
кроз:
 Праћење
остварености
исхода;
 Активност на часу.

12
2.

Уметничко
наслеђе



Уметност
праисторије;
 Уметност старих
цивилизација;
 Сусрет истока и
запада;
 Уметност Грчке и
Рима;
 Ранохришћанска
уметност;
 Романичка и готичка
уметност;
 Уметност Византије;
 Ренесанса и барок;
 Неокласицизам,
романтизам и
реализам;
 Импресионизам;
 Модерна и
савремена уметност;
Ученички пројекат:
израда презентације
(Могуће теме:
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разликује
елементарне
појмове и термине
у ликовној
уметности;
изражава став о
одабраним
ликовним делима;
предлаже начине
упознавања и
комуницирања са
делима ликовне
уметности (посета
изложбама,
галеријама,
музејима,
локалитетима,
сусрети са
уметницима...);
изради
презентацију
одабране теме;
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уметнички правац,
монографија уметника,
поређење два или више
уметника, археолошки
локалитет у Србији,
утицај византијске
уметности на српску
средњовековну
уметност...);

3.

Практичан рад

8





Средства за ликовно
обликовање;
 Цртање;
 Сликање;
 Графика;
 Вајање и
обликовање
различитих
материјала;
 Савремени медији у
ликовној уметности.









Укупан број часова:

30

разликује врсте,
својства и
могућности
коришћења
различитих
ликовних техника и
материјала;
користи различите
ликовне материјале
и технике у раду;
обликује различите
дводимензионалне
и родимензионалне
ликовне форме;
демонстрира
правилну и
безбедну употребу
прибора и алата;
осмисли
оригинални
ликовни рад.

Корелација:
Готово са свим
предметима.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
ФИЗИКА
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
62
4
Недељни фонд часова:
2
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
1. Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке;
2. Стицање 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;
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 унапређењу животне средине;
10. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
11. Развијање радних навика и одговорности.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
теми

Тема
Увод у
физику

2



1.




Физика –
фундаменталн
а природна
наука
Физичке
величине и
њихове
јединице
Скаларне и
векторске
величине

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 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

Вредновање остварености
исхода

Праћење остварености
исхода
Активност на часу
Оцењивање знања кроз
тестове
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2.

Референтни
систем.
 Подела
кретања.
Средња и
тренутна
брзина


Равномерно
праволинијско
кретање
 Убрзање.
Равномерно
промељиво
праволинијско
кретање
 Демонстрацио
ни оглед:
– Провера
кинематичких
закона
праволинијског
кретања
помоћу
колица,
динамометра и
тегова
 Лабораторијск
а вежба:
Провера закона
равномерног и
равномерно
убрзаног кретања
помоћу Атвудове
машине
 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


3.

Динамика

13
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дефинише
појмове
референтни
систем, путања,
пређени 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










разуме појмове
масе, силе и
импулса
формулише и
примењује
Њутнове
законе
разликује масу
од тежине тела
разуме појмове
рада, енергије
и снаге и
њихову
међусобну везу
схвати закон
одржања
механичке
енергије и
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Тежина тела
 Демонстрацио
ни огледи:
– Мерење силе
помоћу
динамометра
– Провера другог
Њутновог
закона помоћу
колица,
динамометра и
тегова
 Лабораторијск
а вежба:
Провера другог
Њутновог закона
помоћу колица са
тегом


4.

Кружно и
ротационо
кретање

11

5.

Термодинам
ика

8

Центрипетално
убрзање
 Угаона брзина
и угаоно
убрзање
 Центрипетална
и
центрифугална
сила
 Момент силе,
момент
импулса и
момент
инерције
 Демонстрацио
ни огледи:
Демонстрацијарот
ационог кретања
помоћу
Обербековог
точка
 Унутрашња
енергија и
топлота
 I и II принцип
термодинамик
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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
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Електрично и
магнетно
поље

за приод 2018-2022. год.

20

е
 Кофицијент
корисног
дејства
 Демонстрацио
ни оглед:
Демонстрација
различитих
механизама
преноса топлоте
 Наелектрисава
ње тела.
Кулонов закон
 Једносмерна
електрична
струја
 Магнетно
поље.
Магнетна
индукција и
магнетни
флукс
 Електромагнет
на индукција
 Наизменична
струја
 Демонстрацио
ни огледи:
– Демонстрација
поступака за
наелектрисава
ње тела
–
Ерстедов
оглед



дефинише
термодинамичк
е принципе
разуме појам
коефицијента
корисног дејства












Демонстрација
електромагнет
не индукције
 Лабораторијск
а вежба
Провера Омовог
закона
–

Укупа
н број
часов
а:

66
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схвати појам
наелектрисања
и знаће начине
наелектрисава
ња 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
електромагнет
не индукције
опише својства
наизменичне
струје

изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
Корелација:
Сви стручни предмети у којима
се примењује физика
Математика
Рачунарство и информатика
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Хемија
Биологија
Физичко васпитање

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
географија
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд часова:
2
Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених
наука;
 Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и
југоисточној Европи;
 Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и
процесима на територији Републике Србије;
 Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном
размештају становништва;
 Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;
 Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање
националног и културног идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету;
 Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и
професионалном развоју;
 Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у
заштити, обнови и унапређивању животне средине.
Ред.
број
Тема

1.

Увод

Број
часов
а

4

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

-Предмет
проучавања, подела и
значај
-Место географије у
систему наука

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 дефинише
предмет
изучавања,
значај, развој и
место
географије у
систему наука
 разликује
природне и
друштвене
елементе
географског
простора и
схвата њихове
узајамне

Вредновање
остварености исхода
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2

Савремене
компоненте
географског
положаја
Србије

6







Површина,
границе, државно
уређење и
државна обележја
Србије
Регионалне
географске
компоненте у
светлу савремених
процеса на
Балканском
полуострву и
југоисточној
Европи
Компоненте
географског
положаја Србије
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узрочнопоследичне
везе и односе
одреди место
географије у
систему наука
препозна
значај и
практичну
примену
географских
сазнања
дефинише
појам и
функције
државних
граница,
разуме
државно
уређење
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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз
-праћење
остварености исхода
-тестови
знања
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3

Природни
ресурси и
њихов
економско
географски
значај

12











Геолошки састав и
постанак основних
геотектонских
целина
Панонска Србија и
јужни обод
Панонског басена
Планинскокотлинска Србија.
Родопске,
Динарске и
Карпатскобалканске
планине.
Клима. Одлике и
економскогеографски значај
Воде и водни
ресурси. Реке,
језера и
термоминералне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





политичкој
карти
Балканског
полуострва:
настанак и
распад
Југославије,
стварање
нових држава и
облици 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

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:
Српскомакедонску
масу, Карпато-
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воде - одлике и
економскогеографски значај
Састав и карактер
тла у Србији економскогеографски значај.
Биљни и
животињски свет.
Одлике и
економскогеографски значај
Заштита, очување
и унапређивање
природе
Заштићена
природна добра у
Србији
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балканиде,
Унутрашње
динариде,
Централне
динариде и
Панонску
депресију и
објасни њихов
постанак
(деловање
унутрашњих
тектонских и
спољашњих
сила)
идентификује
основне макроцелине 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,
карпатскобалканских,
динарских
планина и
већих котлина
објасни
елементе и
факторе климе,
разликује
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климатске
типове у
Србији и
њихове одлике
направи
преглед водног
богатства
Србије: одреди
на карти
развођа
сливова,
лоцира
транзитне и
домицилне
реке, објасни
постанак,
поделу и значај
језера и
термоминерал
них вода
закључује о
економском
значају вода за
снабдевање
насеља,
наводњавање
тла,
производњу
хидроенергије,
пловидбу,
рибарство и
туризам
дискутује о
загађивачима,
последицама и
мерама
заштите
дефинише
појам
земљиште
(тло), одреди
типове тла на
простору
Србије, њихов
састав и
карактер
познаје утицај
физичкогеографских
фактора на
формирање
типова
вегетације и
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разноврсност
животињског
света панонске
и планинске
области Србије
дефинише:
појам
природна
средина,
предмет
проучавања
заштите
природе,
значај заштите
и
унапређивања
природе
наведе
елементе
природне
средине,
загађиваче
воде, ваздуха,
земљишта;
последице
загађивања и
мере заштите
препозна
појаве штетне
по своје
природно и
културно
окружење и
активно
учествује у
њиховој
заштити,
обнови и
унапређивању
дефинише :
парк природе,
предео
изузетних
одлика,
резерват
природе,
споменик
природе и
природне
реткости,разли
кује заштићена
природна
добра у Србији:
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Становништво
Србије
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7













Антропогеографск
а обележја.
Историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
Кретање и
територијални
размештај
становништва
(наталитет,
морталитет и
природни
прираштај)
Миграције. Појам,
значај, типови и
видови
Структура
становништва:
биолошка,
економска,
социјална,национа
лна (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
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олија, Фрушка
гора, Ђердап,
Тара и др.
опише
антропогеографска обележја
и историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
објасни
кретање
становништва 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
предвиђања и
изводи
закључке
дефинише
појмове:
наталитет,
морталитет и
природни
прираштај
дефинише
појам
миграције и
разликује
типове и
видове
миграција
објасни
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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
лоцира
подручја на
којима живи
српско
становништво у
непосредном и
ширем
окружењу
(Мађарска,
Румунија,
Македонија,
Албанија, Црна
Гора, Босна и
Херцеговина,
Хрватска и
Словенија)
разликује
компактну и
појединачну
насељеност
српског
становништва
у подручјима
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5

Насеља Србије

8





Постанак, развој и
размештај насеља
Србије
Подела
насеља.Сеоска,
градска,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа




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
дефинише
појам насеља
објасни
постанак,
развој и
размештај
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приградска и
привремена
Економскогеографски
фактори развоја и
трансформације
насеља и њихових
мрежа и система
(урбанизација,
деаграризација,
индустријализациј
аи
терцијаризација)
Градски центри и
њихова улога у
регионалној
организа-цији
Србије
Осовине (појасеви)
развоја Србије:
Дунавско-савска,
Велико-моравска и
Јужно-моравска














6

Привреда
Србије

10



Развој, размештај
и основне
карактеристике
привреде Србије

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



насеља Србије
наведе
факторе
развоја и
трансформациј
е насеља и
њихових
мрежа и
система
лоцира градске
центре Србије
образложи
улогу градских
центара у
регионалној
организацији
Србије
лоцира
осовине
(појасеве)
развоја Србије:
Дунавскосавска, Великоморавска и
Јужноморавска
разликује
врсте, функције
и типове
насеља.
опише
карактеристике
урбаних
целина.
разликује
значење
појмова
урбанизација,
деаграризација
,
индустријализа
ција и
терцијаризациј
а, именује
антропогена
културна добра
и објасни
њихову
заштиту
анализира
утицај
природних и
друштвених
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Пољопривреда развој, значај и
подела
Шумарство, лов и
риболов
Рударство и
енергетика
Индустрија - појам,
подела, структура
и значај
Саобраћај и
трговина
Туризам
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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
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Србије
објасни
појмове:
индустрија и
индустријализа
ција, 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

144

Школски програм
7

Регионалне
целине Србије

за приод 2018-2022. год.
11

Војводина
 Шумадија и
Поморавље
(западно и велико)
 Западна Србија
 Старовлашкорашка висија
 Источна Србија
 Јужно Поморавље
Косово и Метохија
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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
друштвене
одлике
препозна на
карти Србије
границе
западне Србије
и опише њене
природне и
друштвене
одлике
идентификује
на карти Србије
Старовлашкорашку 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
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Србија и
савремени
процеси у
Европи и свету
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8











Сарадња Србије са
другим државама
и међународним
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
међународни
значај
Уједињене нације.
Структура и
међународни
значај. Србија и
УН,Глобализација
као светски процес
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границе јужног
Поморавља и
препозна
његове
природне и
друштвене
одлике,потврд
и на карти
Србије границе
Косова и
Метохије и
дискутује о
његовим
природним и
друштвеним
одликама
дефинише
појмове:
процес
интеграције,
демократска
регионализаци
-ја,
глобализација
објасни
економске
интеграције на
Балкану и у
југоисточној
Европи и
познаје
мирољубиву
политику
Србије у
међународним
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
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Укупан број часова:

66

чланица
заједнице.
разликује
улогу, значај и
видове
деловања
међународних
организација:
(CEFTA, EFTA,
NAFTA, OECD,
OPEK, APEK, G8,
BRIK...)
објасни улогу,
значај и видове
деловања
Светске банке
и
Међународног
монетарног
фонда и улогу
Србије у овим
организацијам
а
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

Корелација
Српски језик и
књижевност
Историја
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Грађанско васпитање
Социологија са
правима грађана

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Хемија
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. /2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
1.
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних
предмета;
2.
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности
њихове примене, посебно у области здравствене струке;
3.
Развој хемијске научне 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 хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;
7.
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у
професионалном раду;
8.
Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и
критичког мишљења;
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.
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
по теми
По завршеној теми ученик
остварености
Тема
ће бити у стању да:
исхода
1.

11
Структура
супстанци

 Грађа атома и изотопи
 Изградња
електронског омотача
и Периодног система
елемената
 Енергија јонизације и
афинитет према
електрону
 Јонска веза
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 објасни
електронеутралност
атома
 објасни појам изотопа
и примену изотопа у
медицини
 објасни структуру
електронског омотача
 напише електронску

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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 Ковалентна веза

 Водонична везa
 Релативна атомска и
релативна молекулска

маса
 Количина супстанце
 Израчунавање

количине , масе,
запремине и броја
честица супстанце

Демонстрациони огледи:

реактивност
елемената 1. групе
ПСЕ

бојење пламена

реактивност
елемената 17. групе
ПСЕ

сублимација јода
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конфигурацију
елемента и на основу
ње пронађе положај
елемента у ПСЕ
повеже грађу атома
елемената са
положајем у ПСЕ
предвиди хемијска
својства елемента на
основу електронске
конфигурације његовог
атома
разликује атом од јона
објасни промену
енергије јонизације и
афинитета према
електрону у групи и у
периоди ПСЕ
објасни узрок хемијског
повезивања атома
објасни типове
хемијских веза
објасни да се хемијска
веза остварује на нивоу
валентних електрона
прикаже начин
стварања јонске везе
прикаже начин
стварања ковалентне
везе
разликује неполарну од
поларне ковалентне
везе
објасни појам
електронегативности
предвиди померање
заједничког
електронског пара ка
атому веће
електронегативности
објасни када се и како
формира
водонична веза и њен
значај у процесу
растварања и у
биолошким системима
дефинише релативну
атомску масу и
релативну молекулску
масу
дефинише појам
количине супстанце и
објасни повезаност
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2.

Дисперзни
системи

12

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
одређене
количинске
концентрације
 испитивање
растворљивости
супстанци у води
 растварање
натријумхидроксида и
амонијум-хлорида
у води
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количине супстанце са
масом супстанце и
Авогадровим бројем
 дефинише однос
између моларне масe,
количине супстанце и
броја честица
 дефинише однос
између количине гаса
и његове запремине
при нормалним
условима
 примени
квантитативно
значење симбола и
формула
израчуна количину
супстанце, масу
супстанце, запремину и
број честица
 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
одређене 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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 израчуна количинску
концентрацију раствора
 претвара 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

3.

Хемијске
реакције

22

 Хемијскe реакцијe
 Хемијске једначине
 Типови хемијских
реакција
 Стехиометријска
израчунавања на
основу хемиских
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

 објасни да хемијска
промена значи
настајање нових
супстанци, раскидањем
постојећих и стварањем
нових хемијских веза
 разликује типове
хемијских
реакција(анализа,синтез
а, супституција, адиција,
оксидо-редукција...)
 напише једначине за
хемијске реакције
 примени и користи
знања из
стехиометријског
израчунавања
 објасни зашто 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
Демонстрациони огледи:
 објасни који фактори
 утицај природе и
утичу на брзину
концентрације
хемијске реакције и
реактаната,
како утичу
температуре и
 разликује коначне и
катализатора на
равнотежне хемијске
брзину хемијске
реакције
реакције
 објасни појам хемијска
 реакција
равнотежа
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Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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Хемија

калијумперманганата
и глицерола
одређивање
електричне
проводљивости
водених раствора
(натријум-хлорида,
амонијака,
хлороводоничне
киселине)
одређивање pH
вредности водених
раствора (HCl, NaOH,
CH3COOH, NH3,
NaHCO3)
универзалним
индикатором

 Периодичност
промене својстава
елемената у ПСЕ
 Племенити гасови
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 објасни значај хемијске
равнотеже за процесе
из свакодневног живота
 објасни појам
електролита
 објасни појмове јаки и
слаби електролити
 прикаже
електролитичку
дисоцијацију киселина,
база и соли хемијским
једначинама
 прикаже јонизацију
водехемијском
једначином
 дефинише pH вредност
 објасни киселу, базну и
неутралну средину
 наведе значај
pHвредности раствора
телесних течности
човека
 објасни стабилност pH
вредности у пуферском
систему
 објасни процесе
оксидације и редукције
као отпуштања и
примања електрона
 примени знање да је у
оксидо-редукционим
реакцијама број
отпуштених електрона
једнак броју примљених
електрона
 одреди оксидациони
број атома у
молекулима и јонима
 примени знање да се
при оксидацији
оксидациони број
повећава , а при
редукцији смањује
 одреди коефицијенте у
једначинама оксидоредукционих реакција
методом електронског
биланса
 објасни периодичност
промене својстава
елемената у ПСЕ
Вредновање
 разликује метале,
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18

3

 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 d –
елемената: прелазних
метала (3-11.група) и
елемената12. групе
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 калцијумкарбонатом и
натријум-ацетатом
 Хемијски загађивачи
животне средине
 Загађивање атмосфере
 Загађивање воде
 Загађивање земљишта
Хемијски и
медицински отпад

Хемијски
аспекти
загађивања
животне
средине

Укупан број часова:
66










неметале и металоиде остварености
исхода вршити
објасни како се мења
реактивност елемената кроз:
 усмену
у групи и у периоди ПСЕ
са порастом атомског
проверу
броја
знања
напише једначине
 писану
стварања оксида
проверу
метала и неметала
знања
наводи најважнија
једињења елемената
представника група ПСЕ,
њихова својства и
примену у
свакодневном животу,
индустрији и посебно у
медицини
објасни појам биогени
елементи
објасни улогу гвожђа у
хемоглобину и
миоглобину
објасни примену
кисеоника и азота у
медицини

 објасни штетно дејство
супстанци на животну
средину и здравље
људи
 објасни како настаје
аерозагађење
 објасни својства
примарних и
секундарних загађивача
 објасни настајање и
последице киселих
киша
 објасни настајање и
последице ефекта
стаклене баште
 објасни како настају
отпадне воде
 објасни изворе и узроке
загађивања земљишта
зна начине правилног
одлагања хемијског и
медицинског отпада

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања

Корелација:
Биологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Медицинска биохемија
Физика

Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА
Разред:
ПРВИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
1. Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и
значају ћелијских деоба;
2. Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња;
3. Схватање односа човека и животне средине;
4. Разумевање структуре екосистема и биосфере;
5. Схватање концепта одрживог развоја;
6. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на
здравље човека
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
теми
По завршеној теми
остварености
Тема
ученик ће бити у
исхода
стању да:
Биологија
25
Оцењивање
 Цитологија као научна
 дефинише предмет
ћелије
Евидентирање и
дисциплина биологије
проучавања
1.
оцењивање
која проучава
цитологије
ученика (путем
организацију ћелије
 наведе главне
 Основне карактеристике
особине живих бића усмене и писане
провере знања,
живих бића
и нивое
тестирања,
организације
 Нивои организације
израде
биолошких система
биолошких система
презентација и
 Грађа ћелије и ћелијских  објасни хемијску
пројеката,
структуру ћелије
органела
организовања и

објасни
функцију
 Биљна и животињска
учествовања у
ћелијских органела
ћелија
дебатама).
Ћелијски циклус и
 објасни разлике
ћелијске деобе
између биљне и
животињске ћелије
 објасни ток и значај
кључних
метаболичких
процеса:
фотосинтезе и
ћелијског дисања
 објасни фазе
ћелијског циклуса

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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 објасни ток и значај
митозе и мејозе

Биологија
развића

18

Основни
појмови
екологије

8

2.

3.

 Начини
размножавања
животиња
 Гаметогенеза.
Сперматогенеза
 Оогенеза, сазревање
фоликула
 Типови јајних ћелија,
оплођење, типови
развоја оплођене јајне
ћелије (овипарност,
вивипарност,
ововивипарност)
 Процес оплођења код
сисара
 Браздање , типови
браздања,
бластулација и типови
бластуле
 Гаструлација и
деривати клициних
листова
 Неурула, настанак
осовинских органа и
ембрионална
индукција
 Органогенезаембрионално 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
 Дефиниција,
предмет
истраживања и
значај екологије
 Структура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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



дефинише
предмет
истраживања
и значај
екологије
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екосистема
Процеси који се
одигравају у
екосистему
Биодиверзитет
Биосфера као
јединствени
еколошки систем
Земље











4.

8
Животна
средина и
одрживи
развој






Извори
загађивања
животне средине
Последице
загађивања
животне средине
Заштита животне
средине и
одрживи развој
Глобалне промене
у животној
средини и њихове
последице
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објасни
структуру
екосистема
објасни
процесе који
се одигравају
у екосистему
анализира
међусобне
односе
организама у
ланцима
исхране
објасни
структуру
биосфере
анализира
биогеохемијс
ке циклусе у
биосфери
утврђује
значај
биодиверзите
та за опстанак
живота на
Земљи
наведе
изворе
загађивања
животне
средине
анализира
врсте
загађивања
свог
непосредног
окружења
процени
последице
загађивања
животне
средине
објасни значај
одрживог
развоја
наведе
облике
енергетске
ефикасности
наведе узроке
нестајања
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5.

Еколошка
култура

7





Уређење
животног и радног
простора
Потрошачка
култура
Утицај савременог
начина живота на
здравље човека
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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
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
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Укупан број часова:

66

биоразградив
е амбалаже
објасни
начине и
значај
одлагања
отпада
протумачи
утицаје
стреса, буке,
психоактивни
х супстанци,
брзе хране и
физичке
активности на
здравље
човека

Корелација:
Анатомија и физиологија
Хемија
Хигијена и здравствено
васпитање

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Анатомија и физиологија
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
99 часова
/
/
/
Недељни фонд часова:
3
/
/
/
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:

Стицање неопходних стручних знања о анатомској грађи и функцији органа и организма као целине;
Стицање знања из анaтомије и физиологије неопходних за изучавање свих стручних предмета.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по темaма

Организација
човечијег тела.

10
часова







Предмет
изучавања
анатомије и
физиологије;
Подела човечјег
тела - топографски
делови тела;
Оријентационе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 наведе латинском
терминологијом
називе основних
делова човечјег
тела;
 наброји нивое у
организацији
човечјег тела;

Вредновање
остварености исхода






Праћење
остварености
исхода;
Тестове знања
Активност на часу.
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лимфа.
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11
часова

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.
 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.
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наброји системе
органа;
објасни појам
нервне и
хуморалне
регулације;
објасни појам и
значај хомеостазе;
објасни грађу и
функције четири
основне врсте
ткива;
објасни процесе
стварања и
одавања топлоте.
опише расподелу
воде у организму
и објасни од чега
зависи количина
воде у организму;
обасни 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
одређивања;
наведе фазе
спонтане
хемостазе;
опише процес
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3.

Локомоторни
систем

10
часова

















4

Кардиоваскула
рни систем

12
часова



Кости - подела.
грађа 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.



Срце - положај,
величина, грађа
зида, срчана
марамица, крвни
судови и живци
срца;
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коагулације крви
кроз три основне
фазе и објасни
значај овог
процеса;
локализује и
опише лимфне
органе;

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.

опише положај и
грађу срца;
покаже на моделу
срчане преграде,
срчане шупљине,
и крвне судове;
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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


објасни фазе
срчаног циклуса и
појам срчане
пумпе;
 објасни функцију
срчаних залистака
и настајање
срчаних тонова;
 објасни
аутоматизам срца
и спровођење
импулса кроз
спроводни систем
срца;
 наведе начине
регулације срчаног
рада;
 опише грађу
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 грађу
лимфних судова и
улогу лимфних
органа ;
објасни принцип
мерења крвног
притиска и његове
вредности.




5.

Респираторни
систем

9
часова



Горњи дисајни
путеви: нос,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

покаже на моделу
или цртежу и
именује дисајне
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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.














6

Дигестивни
систем













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;
Грађа и функције
јетре;
Апсорпција из
дигестивног тракта;
Улоге дебелог
црева и
дефекација.













Фармацеутско-физиотерапеутска школа

путеве на
латинском језику;
покаже на моделу
делове плућа и
крвне судове
плућа;
објасни
механизам
дисајних покрета и
улогу плућне
марамице;
опише грађу
плућа;
објасни дисајни
циклус;
објасни размену
гасова у плућима;
наведе начине
транспорта
кисеоника и
угљендиоксида
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
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дигестивном
тракту.

7.

8

Ендокрини
систем и дојка

Урогенитални
систем

10
часова

9
часова



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;
Грађа и функција
дојке,



Бубрег - положај,
грађа;
 Нефрон;
 Екстраренални
мокраћни путеви:
мокраћовод,
мокраћна бешика
и мокраћна цев;
 Функције бубрега;
 Стварање мокраће;
 Састав и особине
мокраће;
 Мушки полни
органи;
Женски полни органи.





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








Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
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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.

9

Нервни систем

12
часова


















10.

Систем
рецепторних
органа(чула)

6
часова






Функционална и
морфолошка
подела нервног
система;
Подела централног
нервног система;
Кичмена мождина
- грађа и функције;
Спинални нерви;
Рефлексна
активност
централног
нервног система;
Мождано стабло функције;
Мали мозак функције;
Међумозак функције;
Велики мозак грађа и функције;
Можданице;
Цереброспинална
течност;
Периферни нерви грађа,
функционалне
карактеристике и
подела;
Аутономни нервни
систем.



дефинише
анализатор и врсте
рецепције
опише грађу коже
и њених аднекса;
опише рецепцију



Фармацеутско-физиотерапеутска школа
















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 грађу и
улогу периферних
нерава;
објасни
функционалне
карактеристике
симпатикуса и
парасимпатикуса

Анализатори.
Врсте рецепције;
Кожа: структура и
функције;
Рецепција
површног и
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површног и
дубоког
сензибилитета;
 опише рецепцију
мириса и укуса;
 опише грађу ока;
 објасни рецепцију
вида;
 опише грађу ува;
објасни рецепцију
слуха и равнотеже.

Укупан број часова:

99

дубоког
сензибилитета;
 Рецепција мириса
и укуса;
 Рецепција вида;
Рецепција слуха и
равнотеже

Корелација:
- Биологија
- хемија
- физика
- латински језик
- прва помоћ

Образовни профил:
фармацеутски техничар
Назив предмета:
фармацеутско технолошке операције и поступци
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/2015. година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
33
33
30
Недељни фонд часова: 1
1
Подела одељења у
до 15 ученика у групи
групе:
Циљеви предмета:
- Упознавање са историјским развојем фармације и модерне фармацеутске праксе;
- Стицање основних знања о лековима, медицинским средствима и поступцима који се примењују
у свакодневној фармацеутској пракси;
- Стицање знања о правилном извођењу основних фармацеутских операција и поступака;
- Развијање свести о професионалној одговорности у свакодневној фармацеутској пракси;
Развијање свести о значају непрекидног праћења нових трандова у фармацеутској пракси и
сталног професионалног усавршавања
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова
САДРЖАЈИ по
По завршеној модулу
остварености
модулу
ученик ће бити у стању да:
исхода

1.

Основе
фармацеутске
праксе

8

Теорија:
 Кратак историјат
развоја
фармације од
вештине до
науке;
 Савремена
фармацеутска

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







Знати да:
објасни улогу савремене
фармацеутске праксе у
здравственом систему;
наведе врсте апотека,
делове апотеке и
објасни њихову улогу;
наведе и препозна

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода
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пракса : апотека,
клиничка
фармација,
индустријска
фармација;
Апотека (врсте
апотека,
просторије,
прибор, уређаји);
Принципи добре
апотекарске
праксе;
Набавка,
преузимање и
распоређивање
робе и сировина
за израду
лекова;
Чување
супстанци и
сировина за
израду лекова;
Фармакопеја и
фармацеутски
приручници;
Фармацеутска
документација;
Рецепт.

Вежбе:
 Апотека
(просторије,
прибор, уређаји);
 Набавка,
преузимање и
распоређивање
робе и сировина
за израду
лекова;
 Чување
супстанци и
сировина за
израду лекова;
 Употреба
Фармакопеја и
фармацеутских
приручника;
 Рецепт.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа















основни прибор и
уређаје апотеке и
објасни њихову употребу
у фармацеутској пракси;
објасни основне
принципе добре
апотекарске праксе;
објасни значај,улогу и
начин коришћења
фармакопеје и других
фармацеутских
приручника;
објасни значај и улогу
фармацеутске
документације;
наведе делове рецепта,
објасни значај и улогу
рецепта;
тумачи изразе и
скраћенице на
рецептима.





тестове
знања
активност
на часу
дневник
вежби

примени принципе
набавке, преузимања и
распоређивања робе и
сировина за израду
лекова;
примени правила за
чување супстанци и
сировина за израду
лекова;
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10

2.

3

Мерење и
фармацеутска
израчунавања

12

Теорија:
 Основе закона о
лековима и
медицинским
средствима
(дефиниције и
појмови везани
за лекове и
медицинска
средства;
алопатски,
хомеопатски,
тадиционални и
ветеринарски
лекови);
 Састав лека
(активне
материје и
помоћне
материје у
лековима);
 Фармацеутски
облици лекова;
 Начини и путеви
примене лекова;
 Стабилност и
чување лекова;
 Паковање и
експедиција
лекова,
контејнери;
 Дозе и дозирање
лекова.
Вежбе:
 Фармацеутски
облици;
 Стабилност и
чување лекова;
 Паковање
експедиција
лекова,
контејнери;
 Дозе и дозирање
лекова.
Теорија:

Мерне
јединице,
конверзија,
прерачунавање

Директно
мерење по
маси, ваге;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



















Знати да:
наброји и дефинише
врсте лекова и
дефинише медицинска
средства, према
важећем закону о
лековима и
медицинским
средствима;
наброји и објасни улогу
активних и помоћних
материја у саставу лека;
наброји и препозна
фармацеутске облике
лекова и наведе њихове
основне карактеристике;
наброји и објасни
начине и путеве примене
лекова у зависности од
облика лека;

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода

тестове
знања

активност
на часу
дневник вежби

примени правила за
чување лекова у
зависности од њихове
стабилности и облика;
наведе врсте,
карактеристике и
употребу контејнера
(фармацеутске
амбалаже);
наброји и дефинише
врсте доза.

Знати да:
наведе мерне јединице и
изврши њихову
конверзију;
самостално изврши
правилно мерење
супстанци по маси и по
запремини;

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода
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Мерење по
запремини и
дужини;

Индиректно
мерење масе
(тритурирање и
центизимирање;
прерачун
количина
приликом
израде и
употребе
тритурата и
центизималних
раствора);

Одмеравање
течности помоћу
капаљке;

Практичне мере
за масу и
запремину;

Практичне мере
за узимање
лекова;

Прерачун
дечијих доза по
фармакопејским
формулама;

Прерачун
потребних
количина
супстанци у
саставу лека из
официналних
прописа,
приликом
израде(тј.
извођење
формуле састава
лека из мастер
формуле);

Прерачун код
практичних мера
за узимање
лекова (кашике,
капи).
Вежбе:

Директно
мерење по маси
и запремини;

Тритурирање,
центезимација и
мерење
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самостално изврши
правилно индиректно
мерење супстанци;
наведе практичне мере
за масу и запремину и
практичне мере за
узимање лекова;

тестове
знања

активност
на часу
дневник вежби


изврши проверу доза,
прерачуна дечије дозе
користећи
фармакопејске формуле,
изведе формулу састава
лека из мастер формуле,
прерачуна практичне
мере за узимање лекова
на кашике или капи
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4

Фармацеутске
операције са
чврстим
супстанцама

10

течности на
капи;
Фармацеутска
израчунавања :
прерачун
дечијих доза по
фармакопејским
формулама,
прерачун
потребних
количина
супстанци у
саставу лека из
официналних
прописа,
приликом
израде(тј.
извођење
формуле састава
лека из мастер
формуле),
прерачун код
практичних мера
за узимање
лекова (кашике,
капи).

Теорија:
 Особине чврстих
супстанци од
значаја за
фармацеутску
праксу (чврстоћа,
степен
уситњености,
проточност,
стабилност);
 Сушење (принцип
и уређаји:
сушнице са
покретним и
стационарним
слојем, сушење у
вакууму, сушење
распршивањем,
лиофилизација);
 Уситњавање и
мешање чврстих
супстанци у
условима апотеке
и индустрије
(принцип и
уређаји:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа













Знати да:
наведе особине чврстих
супстанци које су од
значаја за фармацеутску
праксу;
дефинише степен
уситњености и објасни
како се он изражава;
практично одреди
степен уситњености
супстанци;
објасни поступак
сушења супстанци у
сушницама и практично
изведе поступак сушења
у сушници са
стационарним слојем;
дефинише сушење у
вакууму, сушење
распршивањем, и
лиофилизацију;
објасни принцип рада
уређаја за уситњавање
(дробилице, млинови,
микронизери) и
мешање прашкова;

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода

тестове
знања

активност
на часу
дневник вежби

169

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
дробилице,
млинови,
микронизери,
мешалице за
прашкове);
 Гранулирање
(принцип и
уређаји);
 Брикетирање
(принцип и
уређаји);
 Компримовање
(принцип и
уређаји).
Вежбе:
 Одређивање
степена
уситњености
 Сушење у
сушницама са
стационарним
слојем
 Уситњавање и
мешање
 Гранулирање

5

Фармацеутске
операције са
течним
системима

10

Теорија:
 Раствори
(особине, врсте);
 Растворљивост;
 Растварачи у
фармацеутској
пракси;
 Подешавање
концентрације
раствора на
жељени
проценат
(разблаживање,
испаравање и
укувавање –
принцип и
уређаји :
отворени и
затворени
упаривачи,
упаравање у
вакууму);
 Мешањепринцип и
уређаји
(барботирање,
мешалице за
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практично изведе
поступак уситњавања и
мешања чврстих
супстанци у
лабораторијским
условима (тариоником и
пистилом, млином);
објасни поступак
гранулирања,брикетира
ња и компримовања и
њихову употребу у
фармацији.

Знати да:
наведе врсте раствора и
објасни њихове особине;
дефинише
растворљивост и начин
изражавања
растворљивости, објасни
методе за повећање
растворљивости;
наброји најчешће
коришћене раствараче у
фармацеутској пракси и
наведе њихове особине;
објасни принцип рада
упаривача и дефинише
упаравање у вакууму;
објасни принцип рада
мешалица за течности;
дефинише
седиментацију,
декантовање, колирање,
филтрацију и
центрифугирање;
објасни шта је
филтрациони медијум и
како он утиче на брзину
филтрације; наброји

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода

тестове
знања

активност
на часу
дневник вежби
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течности);
 Одвајање течне
од чврсте фазе у
течним
системима
(седиментација,
декантовање,
колирање,
филтрација,
центрифугирање
- принцип и
уређаји).
Вежбе:
 Разблаживање
раствора;
 Мешање
течности (ручно
и мешалицом),
 Декантовање,
колирање,
филтрација,
центрифугирање
.

6

Екстракција и
дестилација

8

Теорија:
 Основни
принципи
екстракције
(дифузија,
растварање);
 Примарна
обрада дрога у
припреми за
екстракцију
(сушење,
уситњавање,
деолеација);
 Методе
екстракције
(мацерација,
дигестија,
перколација,
ултразвучна и
виброекстракциј
а);
 Одвајање
екстрактне
течности
(цеђење и
пресовање) и
њена даља
обрада у циљу
стандардизације
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филтрационе медијуме;
практично изведе
поступак декантовања,
колирања, филтрирања и
центрифугирања у
лабораторијским
условима.

Знати да:
објасни улогу дифузије и
растварања у
екстракцији;
наброји факторе који
утичу на брзину и
квалитет екстракције;
наброји и објасни
методе екстракције;
објасни принцип рада
уређаја за ултразвучну и
виброекстракцију;
објасни принцип рада
уређаја за одвајање
екстрактне течности;
наведе класификацију
екстрактивних препарата
према конзистенцији;
објасни принцип и улогу
дестилације у
фармацеутској пракси;
објасни принцип рада
уређаја за дестилацију;


Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода

тестове
знања

активност
на часу
дневник вежби

практично изведе
мацерацију,
дигестију и
перколацију и
одвајање добијеног
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(разблаживање
или
концентровање);
 Класификација
екстрактивних
препарата према
конзистенцији;
 Дестилацијапринцип и
уређаји;
 Физички процеси
при дестилацији
(хлађење и
кондензација);
 Добијање
дестиловане
воде.
Вежбе:
 Мацерација,
дигестија,
перколација;
 Дестилација.

7

Стерилизација
и асептични
поступци у
фармацији

8

Теорија:
 Дефиниција
стерилизације,
подела метода
стерилизације;
 Термичке
методе
стерилизације,
уређаји за
термичку
стерилизацију
(суви
стерилизатор,
аутоклав);
 Гасна
стерилизација;
 Стерилизација
зрачењем;
 Бактериолошка
филтрација;
 Пирогени и
депирогенизациј
а;
 Асептичан
поступак,
ламинарна
комора;
 Праћење и
процена
сигурности и
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екстракта;
припреми и изврши
дестилацију са
дестилационим
апаратом и
дестилацију са
воденом паром.

Знати да:
дефинише појам
стерилизације и наведе
методе стерилизације
које се користе у
фармацеутској пракси;
објасни принципе,
предности и недостатке
појединих метода
стерилизације;
самостално припреми
материјал за
стерилизацију
правилно рукује
прибором и уређајима за
термичку стерилизацију;
припреми асептичну
комору и изведе
једноставније операције
у асептичној комори.

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода

тестове
знања

активност
на часу
дневник вежби
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ефикасности
примењеног
поступка
стерилизације.
Вежбе:
 Термичке
методе
стерилизације;
 Бактериолошка
филтрација;
 Асептичан
поступак.

8

Увежбавање
фармацеутских
операција и
поступака
(блок настава)

30

Вежбе:
 Апотека
(просторије,
прибор, уређаји);
 Набавка,
преузимање и
распоређивање
робе и сировина
за израду
лекова;
 Чување
супстанци и
сировина за
израду лекова;
 Употреба
Фармакопеја и
фармацеутских
приручника;
 Рецепт;
 Фармацеутски
облици;
 Стабилност и
чување лекова;
 Паковање
експедиција
лекова,
контејнери;.
 Дозе и дозирање
лекова;
 Директно
мерење по маси
и запремини;
 Тритурирање,
центезимација и
мерење течности
на капи;
 Фармацеутска
израчунавања :
прерачун

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Знати да:
самостално обавља
основне фармацеутске
поступке и операције и
правилно рукује
лабораторијским
прибором и уређајима.

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода

активност
на часу

дневник
вежби

тест
практичних
вештина
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

96

дечијих доза по
фармакопејским
формулама,
прерачун
потребних
количина
супстанци у
саставу лека из
официналних
прописа,
приликом
израде(тј.
извођење
формуле састава
лека из мастер
формуле),
прерачун код
практичних мера
за узимање
лекова (кашике,
капи);
 Одређивање
степена
уситњености;
 Сушење у
сушницама са
стационарним
слојем;
 Уситњавање и
мешање;
 Гранулирање;
 Разблаживање
раствора;
 Мешање
течности (ручно
и мешалицом);
 Декантовање,
колирање,
филтрација,
центрифугирање
;
 Мацерација,
дигестија,
перколација;
 Дестилација;
 Термичке
методе
стерилизације;
 Бактериолошка
филтрација;
 Асептичан
поступак.
Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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физика, хемија,
математика

Образовни
фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
хигијена и здравствено васпитање
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9/2015година. )
Годишњи фонд
часова:

Теоријска настава:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:
Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став са
циљем да се усвoји и увек примењује здраво понашање - здрав стил живљења, као основа за очување
здравља, одржавања личне хигијене у превенцији настанка разних болести и поремећаја који настају
као последица недовољног и неправилног одржавања личне хигијене и нехигијенскогначина
живљења;
Стицање знања о утицају физичке активности на организам - у зависности од старосног доба и
психофизичких способности, као и усвајање физичке активности као стила живота;
Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавања хигијенских аспеката
превенције;
Стицање знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређењу здравља и
поремећаји и болести који најчешће настају као последица неправилне исхране;
Стицање знања и схватање значаја комуналне хигијене, школске хигијене, хигијене рада,
хигијене ванредних услова као и упознавање са позитивним и негативним утицајима животне средине
на здравље;
Стицање знања о циљевима, методама и облицима здравствено-васпитног рада, као и
припрема ученика за самосталан здравствено-васпитни рад
Ред.
Модул
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
часо
САДРЖАЈИ по модулу По завршеном модулу остварености исхода
ва
ученик ће бити у стању
да:
1.
ЛИЧНА
10
Дефиниција здравља,
да наведе дефиницију Стицање позитивних
ХИГИЈЕНА
концепт здравља;
здравља СЗО;
ставова и навика у
личној хигијени;
Значај и принципи
објасни појам
одржавања хигијене
душевног и телесног
Стицање знања о
коже, слузокоже и
здравља;
хигијенским
аднекса; Индекс КЕП;
принципима који
спречавају настанак
наведе факторе који
поремећаја и
Хигијенски захтеви
утичу на здравље;
болести услед
средстава за
неправилног
одржавање личне
објасни значај

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

175

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
хигијене и поремећаји
који настају услед
неодговарајућег
квалитета тих
средстава;

редовног лекарског
прегледа;

одржавања личне
хигијене;

да одржава личну
хигијену;

Болести који настају
услед неправилног
одржавања личне
хигијене;

·одабере здравствено
исправна средства за
одржавање личне
хигијене;са посебним
освртом на хигијену
усне дупље и
средстава у
превенцији кариеса

Стицање знања о
болестима које се
преносе полним
контактом.

Полно преносиве
болести; Здравствени
аспекти; контрацепције
и примене
контрацептивних
средстава
Хигијенски и
здравствени значај
одеће и обуће.

2.

ХИГИЈЕНА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ И
ТЕЛЕСНОГ
ВАСПИТАЊ
А

6

Физиолошки аспекти
хигијене рада,
одмора,рекреације и
сна;

се заштити од болести
које се преносе
полним контактом;
одабере и употреби
одговарајуће
контрацептивно
средство;
одабере адекватну
одећу и обућу
· Разликује врсту рада
мора и прилагоди
телесној конституцији
и здравственом стању
организма;

Умор, замор, премор;
Улога сунчевог
зрачења, воде, ваздуха
и физичке активности у
очувању и унапређењу
здравља;
Физичка активност као
мера превенције
обољења у различитим
животним добима.

·планира дневне
активности, физичку
активност, одмор и
сан;
·користи благодети
воде, ваздуха и
сунчевог зрачења у
циљу унапређења
здравља;
·се заштити од
неповољног дејства
сунчевог зрачења;
примењивањем
физичке активност
прихвата здрав стил
живота.
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· Стицање знања о
физиологији рада,
замора, умора и
премора;
·Стицање знања о
одмору, рекреацији
и сну;
·Стицање знања о
утицају атмосферских
фактора на здравље;
· Стицање знања о
утицају воде и
физичке активности
на очување и
унапређење
здравља;
Стицање знања о
утицају физичке
активности на
организам, у
зависности од
старосног доба и
психофизичких
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способности.

3.

МЕНТАЛНА
ХИГИЈЕНА

6

·Ментално здравље,
однос телесног и
менталног здравља,
фактори који утичу на
ментално здравље;
· Интерперсонални
односи и њихова
позитивна
модификација;
· Специфичности
менталног здравља код
деце и омладине;
·Зрелост младих за
брак и формирање
породице;

·се прилагођава
утицајима средине и
делује као стабилна и
зрела личност
· одупре факторима
који нарушавају
ментално здравље

·Стицање знања о
значају очувања
менталног здравља и
упознавање са
факторима који могу
да наруше ментално
здравље;

· примени мере које
подижу ниво психичке
кондиције;

· Стицање знања о
специфичностима
менталног здравља у
зависности од
старосног доба;

усвоји здрав стил
живота, што значи да
не постане зависан од
никотина, алкохола и
опојних дрога.

· стицање знања о
ризичном понашању
деце и адолесцената;
Стицање знања о
болестима
зависности и њиховој
превенцији

·Специфичности
менталног здравља
жена у прелазном добу
и старих људи;
·Превенција душевних
поремећаја у
зависности од
старосног доба;
· Стрес;

4.

ХИГЈЕНА
ИСХРАНЕ

15

Превенција болести
зависности: пушење,
наркоманија и
алкохолизам.
·Физиологија исхране;
· Енергетски биланс;
· Хранљиве материје;
· Групе намирница и
њихова биолошка
вредност;
·
Витамини:растворљиви
у мастима и витамини

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

· се правилно храни и
користи здравствено
безбедне намирнице;

· Стицање знања о
значају и улози
хигијене исхране у
заштити и
· наведе које хранљиве унапређењу
материје је неопходно здравља;
да уноси;
· Стицање знања о
· објасни значај и улогу хранљивим
материјама,
витамина
намирницама и
њиховој биолошкој
· објасни које болести
вредности Стицање
настају услед
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растворљиви у води;
Основни принципи
правилне исхране;
· Процена ухрањености
и поремећаји услед
неправилне исхране;
· Поремећаји
понашања у исхрани;
·Болести услед
неисправне хране;

5.

КОМУНАЛН 10
А
ХИГИЈЕНА

·Санитарно-хигијенски
надзор, здравствена
исправност,
здравствено безбедна
храна и законска
регулатива.
· Састав атмосфере и
аерозагађење;
·Хигијенски,епидемиол
ошки, еколошки и
здравствени значај
воде за пиће;
· Хигијенски захтеви
одлагања отпадних
вода и чврстих
отпадних материја;
Састав земљишта,
кружење материје и
мере заштите
земљишта од загађења;
· Хигијена насеља,
типови насеља и
хигијена становања;
Зрачења у животној
средини.

неправилне исхране и
неисправне хране;
· препозна болести
настају услед
поремећаја понашања
у исхрани;

знања о повезаности
правилне исхране и
настанку болести;
Стицање знања у
циљу усвајања
навика за здрав
начин живота

запамти да све
консултације везане за
болести неправилне
исхране тражи од
стручног лица

· повеже како влага,
атмосферски притисак,
кретање ваздуха и
температура утичу на
здравље;

· Стицање знања о
позитивним и
негативним
утицајима спољне
средине на здравље;

· повеже како
аерозагађење доводи
до настанка болести;

·Стицање знања о
значају воде за пиће
и ресурсима воде
код нас;

· анализира значај
хигијенски исправне
воде за пиће и болести
које настају употребом
загађене воде;
· објасни методе
пречишћавања воде
објасни методе
управљања отпадним
материјама
разликује типове
насеља и објасни
значај хигијене
становања

· Стицање знања о
кружењу материјаи
енергија и заштити
животне средине;
Стицање знања о
хигијени становања и
хигијенском месту
становања;
· Стицање знања о
зрачењима у
животној средини;
· Стицање знања о
отпадним
материјама у
животној средини;
· Стицање знања о
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за приод 2018-2022. год.
значају земљишта;
· Стицање знања о
атмосфери и
аерозагађењу;

6.

ШКОЛСКА
ХИГИЈЕНА

6

· Основне
карактеристике раста и
развоја, периодизација
дечјег узраста;

· препозна
карактеристике раста и
развоја појединих
фаза дечјег узраста;

· Стицање знања о
глобалним
поремећајима у
животној средини.
· Стицање знања о
карактеристикама
раста и развоја дечјег
узраста;

· Школски објекти и
школски намештај,
фактори школске
средине који утичу на
здравље ученика;

· опише како школска
средина, објекти и
намештај утичу на
здравље;

· Стицање знања о
утицају
фактора
школске средине на
здравље ученика;

· анализира основне
· Организација наставе; карактеристике и
предности коришћења
предшколских
· Предшколске
установа, домова и
установе, домови
објеката за
ученика, одмаралишта
и објекти за рекреацију; рекреацију;
· Најчешћа обољења
која настају услед
утицаја организације
наставе и школске
средине.
7.

ХИГИЈЕНА
РАДНЕ
СРЕДИНЕ И
ТОКОМ
ВАНРЕДНИ
Х СТАЊА

8

· Утицај радне средине
и процеса рада на
здравље, подела и
значај штетних нокси
радне средине;
· Превенција
професионалних
обољења и
професионалног
трауматизма, заштита
здравља и посебни
захтеви за рад са
угроженим
категоријама
становништва;
· Специфичности
ванредних услова који

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

процени значај
превенције болести
које би настале као
последица утицаја
школске средине на
ученика.
·разликује факторе и
штетне ноксе које
утичу на здрављ,
примени превентивне
мере и спречи
професионалне
болести и
професионални
трауматизм;
· препозна допринос
мера заштите
угрожених категорија
становништва,
препозна
специфичности и
последице које настају
у ванредним

·Стицање основних
знања
о
предшколским
установама,
домовима
и
објектима
за
рекреацију.

·Стицање знања о
утицају радне
средине, штетних
нокси на здравље
људи, превенцији
професионалних
обољења и
трауматизма;
· Стицање знања о
специфичностима
ванредних ситуација
и специфичној
епидемиолошкој
проблематици;
· Стицање знања о
снабдевању
хигијенски
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за приод 2018-2022. год.
настају услед
елементарних и других
врста катастрофа;
· Специфични
хигијенскоепидемиолошки
проблеми у ванредним
условима;

условима;
· препозна проблеме
који настају са
водоснабдевањем,
исхраном и смештајем
у ванредним
условима.

исправном водом и
храном током
ванредних стања.

· Снабдевање
хигијенски исправном
водом за пиће у
ванредним условима,
исхрана у ванредним
условима;
· Хигијена смештаја
становништва у
ванредним условима;

ЗДРАВСТВЕ
НО
ВАСПИТАЊ
Е
8.

6

Задаци здравствене
службе у спровођењу
хигијенских мера током
ванредних стања
·Циљеви и принципи
здравственог
васпитања;
· Планирање и
програмирање
здравственог
васпитања;
· Методе и облици
здравствено-васпитног
рада;
· Очигледна средства у
здравствено-васпитном
раду;
· Здравствено
васпитање као
обавезан вид
здравствене заштите;

· објасни циљеве
здравствено васпитног
рада;
· направи оперативни
план и програм
здравствено-васпитног
рада у оквиру своје
компетенције;
· примени облике и
методе зрадвственоваспитног рада;
користи очигледна
здравствено- васпитна
средства.

· Стицање знања о
циљевима, методама
и облицима
здравственоваспитног рада;
· Стицање знања о
коришћењу и
примени
здравственоваспитних средстава;
Стицање знања о
спровођењу
здравственоваспитног рада у
свакодневној
пракси.

· Здравствено
васпитање као саставни
део рада здравствених
радника.
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

за приод 2018-2022. год.
66

Корелација:
биологија,хемија,физик
а,анатомија и
физиологија

Фармацеутски техничар
Латински језик

Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:

Вежбе:

први

Настава у блоку:

Практична
настава:

66
Недељни фонд часова:

2

Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
- Овладавање и примена стручне терминологије и фразеологије формулисане на класичним језицима;
- Увиђање 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;
- Оспособи ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на
класичним језицима;
- Упозна ученика с битним елементима савременог језика струке, који се заснива на класичним језицима.
Ред.
број

Модул

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеном модулу
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености исхода
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1.

Латинско
писмо, изговор
и акценат

за приод 2018-2022. год.
• врсте речи и
њихове промене
• категорије
номиналне и
вербалне
промене

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама
• уз помоћ речника или
наставника преводи
стручне изразе и кратке
реченице са латинског на
матерњи језик;
• препозна и разуме на
основу стручних назива у

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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за приод 2018-2022. год.
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.

Именске речи
2.

• именице I, II, III,
IV, V деклинације;
изузеци треће
деклинације;
грчке именице;
• придеви и
њихова
компарација (сви
типови);
• заменице:
личне, присвојне,
повратне;
показне, односне
и упитне;
• бројеви
(односни и
редни).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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за приод 2018-2022. год.
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама
;
• 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.
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3.

Глаголи (све
четири
коњугације и
глагол ессе)

за приод 2018-2022. год.
• индикатив
презента актива и
пасива;
• императив
презента актива;
• коњунктив
презента актива и
пасива;
• партицип
презента актива;
• партицип
перфекта пасива;
• герундив и
герунд;
• глаголи
депонентни и
семидепонентни.
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• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама
;
• уз помоћ речника или
наставника преводи
стручне изразе и кратке
реченице са латинског на
матерњи језик;
• препозна и разуме на

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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за приод 2018-2022. год.
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.
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4.

Непроменљиве
речи:

за приод 2018-2022. год.
• прилози (творба
и компарација);
• предлози.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама
;
• уз помоћ речника или
наставника преводи
стручне изразе и кратке
реченице са латинског на
матерњи језик;
• препозна и разуме на

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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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.

Укупан број часова:

66

Корелација:
- стручни
предмети
- матерњи језик
- други страни
језик

Образовни профил:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
Прва помоћ
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015- година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
/
/
60
Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Практична
настава:
/

3
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Циљеви предмета:
 Практично обучавање будућих здравствених радника за ваљано указивање неодложне помоћи
животно угроженим лицима у непредвиђеним 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 међународном 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.
Ред.
број

Модул

1.

Основни принципи
прве помоћи и
утврђивање стања
повређених/оболелих
лица

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

8

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;
 Утврђивање стања
повређеног/оболел
ог;
 Утврђивање стања
свести;
 Провера дисања;
 Провера срчаног
рада;
 Преглед "од главе
до пете";
 Поступак са одећом
и обућом;
 Појам, врсте и
знаци смрти.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у
стању да:
 дефинише прву
помоћ и разуме
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;
 дефинише
привидну
(клиничку) смрт.

Вредновање
остварености
исхода
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
1. усмено
излагање;
2. тестове
знања;
3. активност
на часу;
4. праћење
рада;
самостални
рад
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6

2.

Поремећаји стања
свести

3.

8

Кардиопулмонална
реанимација

4.

8
Крварења и ране

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.
Настава у блоку:
 Појам и циљеви
кардиопулмоналн
е 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.
Настава у блоку:
 Крварења - врсте и
последице;
 Хеморагични шок;
 Методе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 препозна
различите нивое
поремећаја свести
(сомноленција,
сопор, кома);
 постави п/о у
бочни
релаксирајући
положај;
 препозна
различите
поремећаје свести
и збрине п/о на
одговарајући
начин.
 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.

 препозна знаке
крварења и шока;
 примењује мере у
борби против
шока;
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5.

8

Повреде костију и
зглобова

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.

Настава у блоку:
 Повреде зглобова:
нагњечење,
угануће,
ишчашење и
прелом;
 Повреде костију;
 Имобилизација појам, циљев;
 Правила
имобилизације;
 Средства за
имобилизацију;
 Имобилизација
кичменог стуба;
 Специфичности
ослобађања
дисајних путева
при повреди
вратне кичме;
 Имобилизација
горњих
екстремитета;
 Имобилизација
грудног коша;
 Имобилизација
карлице;
 Имобилизација
доњих
екстремитета.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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.
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Повреде изазване
дејством физичких,
хемијских и
биолошких фактора

7.

8
Повреде појединих
телесних сегмената и
посебне повреде

Настава у блоку:
 Повреде изазване
дејством високе
температуре на
организам:
топлотни удар,
сунчаница,
опекотине;
 Повреде изазване
дејством ниске
температуре на
организам:
хипотермија и
смрзотине;
 Повреде
електрицитетом:
повреде
електричном
струјом и удар
грома;
 Хемијске
опекотине;
 Нагла тровања
удисањем и
гутањем отрова;
 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).
Настава у блоку:
 Краниоцеребралне
повреде;
 Повреде ока и ува;
 Повреде органа
грудног коша;
 Повреде органа

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 препозна
различите
термичке повреде;
 на одговарајући
начин збрине
различите
термичке повреде;
 опише поступак
спасиоца у
различитим
акцидентима и
користи мере
самозаштите;
 пружи адекватну
прву помоћ код
повреда
електрицитетом;
 препозна хемијска
оштећења
организма и
збрине их на
адекватан начин;
 пружи прву помоћ
код биолошких
повреда.

 препозна и збрине
краниоцеребралне
повреде;
 препозна и збрине
повреде ока и ува;
 препозна и збрине
п/о са повредама
органа трбуха и
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трбуха и карлице;
Краш повреде;
Бласт повреде;
Утопљење у води;
Саобраћајни
трауматизам;
Политраума;
Тријажа п/о.











8.

6

Изненада настале
тегобе и болести

Укупан број часова: 60

Настава у блоку:

 Повишена телесна
температура;
 Бол у грудима;
 Хипертензија;
 Бронхијална
астма;
 Бол у трбуху;
 Повраћање и
пролив;
 Главобоља и
вртоглавица;
 Алергијске
реакције.
Корелација:
– Анатомија и
физиологија
– Физика
– Хемија
– Основи неге и
рехабилитације

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
повређеног из
аутомобила и
скидању кациге
код мотоциклиста;
опише редослед
збрињавања
повреда код
политрауматизова
них;
врши тријажу п/о.
препозна
најчешће
изненада настале
тегобе и болести и
пружи адекватну
прву помоћ.
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Фармацеутски техничар
Медицинска етика
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развијање моралне свести, интегрисање сазнања и делања у практичном животу и струци

здравственог радника;
 Усвајање основних етичких појмова, теорија и система вредности;
 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.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

4
1.

Увод у етику

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Етика и морал;
 Зачеци етичке свести
(седморица мудраца);
 Однос философије,
етике и других наука;
 Човек као предмет
етике;
 Основни етички појмови
(добро и зло, моралне
норме, однос стварног и
нормативног,
хипокризија);
 Етичке теорије;
 Човек као извор морала
(разум, воља, слободна
воља, осећања и
савест);
Етика и професија (етика и
медицина).


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

 разуме основне
етичке појмове;
 разликује
системе
вредносних и
чињеничних
судова;
 разликује етичке
теорије;
 препозна и
појасни појам
свести као
основе
моралног
деловања;
 разуме моралну
стварност у којој
живи.
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2.

3.

Историја етике

Посебни

Античка етика
 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;
 Марксово схватање
отуђења и путеви
ослобођења човека;
Етичка схватања
савременог доба
 Шопенхауерово
схватање морала;
 Дарвинизам и етичка
схватања
еволуциониста;
 Ничеов захтев за
превредновањем свих
вредности;
 Етичка схватања
егзистенцијалиста
 Постмодерна
Место етике и морала у
XXI веку;

19
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 разјасни етичке
поступке
различитих
епоха и
религија;
 анализира
етичка
одређења борбе
између добра и
зла у грчкој
митологији и
бајкама;
 одреди и
објасни разлику
између 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
међуљудским
односима:
психолошке,
економске,
политичке,
моралне и
религиозне.

 критички
процењује
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нормативне
етике














4.

Морални
аспекти
здравственог
позива

6

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
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.

 Моралне обавезе
здравствених
радника према
болесницима;
 Лекарска тајна и
право пацијента на
приватност;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
 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).

 се односи
према
пацијенту
поштујући
принцип
primumnonno
cere;
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 Етички проблеми у
приватној
медицинској пракси;
 Етички аспекти
биоинжењеринга и
генетских
истраживања.

Укупан број часова:
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 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
одређена
теорија
примењује у
животу и у
струци
здравствених
радника;
 искаже
критички
однос према
постојећој
моралној
пракси на
основу
стеченог
знања;
 прaти
савремену
медицину и
практикује
новине у
третману.

Корелација:






Здравствена сихологија
Српски језик
Историја
Грађанско васпитање
Верска настава

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни
профил:

Фармацеутски техничар

Назив
предмета:

Грађанско васпитање

Разред:
I
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи
Теоријска настава:
Вежбе:
фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

34

/

/

/

Недељни
фонд часова:
Подела
Да
одељења у
групе:
Циљеви предмета:

/

/

/









Подстицање ученика на међусобно упознавање
Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их
Развој негативног става према било ком облику дискриминације
Оспособљавање ученика за комуникацију у групи
Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу
Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе
Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини и преузму
одговорност за сопствено понашање

Ред.
број

Број
Тема

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

часова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености исхода

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
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1
.

ЈА, МИ И
ДРУГИ

5

●
●

●
●
●

Лични
идентитет
Откривање и
уважавање
разлика
Групна
припадност
Стреотипи и
предрасуде
Толеранција и
дискриминаци
ја

● Анализира своје
особине и да их
представи другима
● Препозна, анализира
сличности и разлике



Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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КОМУНИК
АЦИЈА У
ГРУПИ

за приод 2018-2022. год.

10

●
●
●

●
●
●

Самопоуздано
реаговање
Гласине
Неслушање,ак
тивно
слушање
Неоптужујуће
поруке
Изражавање
мишљења
Вођење
дебате и
дијалога

●

Искаже,образложи и
брани мишљење
аргументима
● Активно слуша
● Дебатује и дискутује
на неугрожавајући
начин, уважавајући
мишљење других
● Објасни разлику
између 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 учешћа младих
у друштвеном животу

● Објасни разлоге,ток и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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●

3

ОДНОСИ
У ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦ
И

●
●
●
19

●

●

Сарадња
Групни рад
Групно
одлучивање
Учешће
младих:
"Лествица
партиципације
"
Радити
заједно

●

●

●

●
●
●

●

Динамика и
исходи сукоба
Стилови
поступања у
конфликтима
Сагледавање
проблема из
различитих
углова
Налажење
решења
Постизање
договора
Извини

●

Посредовање

●

●

●
●

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

последице сукоба
Објасни ефекте
конфликта на ток
комуникације
Уочи факторе који
одређују понашање у
ситуацијама
конфликта
Анализира сукоб из
различитих улова,
(препознаје потребе и
страхове актера
сукоба) и налаи
конструктивна решења
прихватљива за обе
стране у сукобу.
Образложи предности
конструктивног начине
решавања сукоба
Објасни значај
посредовања у сукобу
Препозна и објасни
врсте насиља
Идентификује и
анализира узроке
насиља у својој
средини, међу
вршњацима, школи

Идентификује и
анализира могуће начине
реаговања појединца у
ситуацијама вршњачког
насиља
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●
●
●

Насиље у
околини
Вршњачко
насиље
Насиље у
школи.

Постизање мира
●

●

Укупан број
часова:

позиције
жртве и
посматрача
Прихвати
одговорност
за сопствено
понашање

34
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму: Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске
2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:
33
1

Вежбе:

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Настава у блоку:

Практична
настава:

/
/
/
Недељни фонд
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит
религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних
вредности Цркве којој историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета;
упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и
толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских погледа, као и
научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Ред.
број
Тема
I - УВОД
2
1.

1. Уводни час,

2. Понављање
кључних појмова
и
садржаја
обрађених у
основној школи

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у
средњој школи и
гимназијама;

• Међусобно
упознавање
ученика;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о личносном
Богу,
човеку, Цркви,
Литургији.

II – БОГ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
• моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити
настава
Православног
катихизиса у току 1.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;

Вредновање
остварености
исхода
(Евалуација
наставе)

Евалуацију
наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
• моћи да уочи какво задатака и
предзнање има из
исхода наставе)
градива
наставник ће
Православног
остварити на два
катихизиса
начина:
обрађеног
у
претходном циклусу
•
школовања;
процењивањем
• бити мотивисан да реакције
похађа
часове ученика или
православног
прикупљањем
катихизиса.
коментара
----------------------------ученика
путем анкетних
евалуационих
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ОТКРИВЕЊА
2.

3. Творевина
сведочи о
Творцу

4. Човек –
боготражитељ
5. Откривење –
позив у
заједницу
6. Бог
Откривења –
Света Тројица
(библијска
сведочанства)
7. Из молитвеног
богословља
Цркве
(систематизација
теме)

6
• Логосност творевине
(откривање Бога кроз
законитост, лепоту и
склад у
творевини);

• моћи да наведе
неке од примера
Откривења Бога у
Библији;
• моћи да разуме и
тумачи
значење
израза
homo
religiosus;

листића;
• провером
знања које
ученици усвајају
на часу и
испитивањем
ставова

- моћи да препозна
изразе вере у Свету

• Бог улази у историју и

открива се као Личност
(икономија Божја);
• Човек као
боготражитељ;
• Откривење – позив
узаједницу.

Тројицу у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да препозна
изразе вере у Богакао
Творца у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да разуме да
се Бог из љубави
открива човеку,
позивајући га у
заједницу;
• бити подстакнут да
непосредније
учествује у
богослужењу Цркве;
• моћи да промишља
о личној
одговорности у
односу према Богу и
ближњима;
• моћи да разуме да
се Божје Откривење
дешава и данас у
Цркви и свету;
- моћи да просуђује и
препознаје
сведочанства вере у
свом животу
које се односи на
личности;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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3.

7
III - ВЕРА,
ЗНАЊЕ И
БОГОПОЗНАЊЕ

• Знање о стварима и
познање
личности;
• Присуство вере у
научној методологији и
научним теоријама;

8. Вера и
поверење

• Вера у Старом и
Новом
Завету

9. Вера у Старом
и

• Познање Бога као
личности
методом љубави;

Новом Завету

10. Бог се
познаје

• Вера без дела је
мртва;

љубављу
• Сличност између
човекопознања и
богопознања.
• Црква као заједница
која се
пројављује на
Литургији;

11. Вера и живот
(„Вера без дела
је
мртва...ˮ)

12. Из
молитвеног
4.

-моћи да увиди
разлику између
знања
које се односи на
ствари и познања
које се односи на
личности;
-моћи да препозна да
је вера слободан
избор човека и да се
сведочи личним
животом;

-моћи да објасни да
је богопознање у
православном
искуству плод личне,
слободне заједнице
човека с Богом;
-моћи да објасни да
се вером живи кроз
Литургију и подвиг.

• Моја парохија;
• Хришћанин – човек
Цркве;

богословља
Цркве
(систематизација
теме)
6

• Света Литургија –
пуноћа заједнице са
Богом.

IV –
ХРИШЋАНИН –
ЧОВЕК ЦРКВЕ
13. Човек и
Заједница
14. Црква као
литургијска
заједница (моја

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да увиди да
хришћанин постоји
превасходно као члан
конкретне
литургијске
заједнице;
• моћи да опише
живот парохијске
заједнице;
• моћи у основним
цртама да објасни да
се учешћем у
литургијском сабрању
ступа на пут
богопознања;
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парохија)

• моћи да
продискутује о
православном
схватању Цркве;
• моћи да схвати да
хришћанство
подстиче човека на
одговоран живот у
заједници.

15. Света
Литургија –
пуноћа
заједнице са
Богом

5.

16. Хришћанин –
човек Цркве
(систематизација
теме)

V - СВЕТО
ПИСМО КЊИГА ЦРКВЕ
17. Настанак и
подела Светог
Писма

7

• Настанак и подела
Светог
Писма;
• Канон и
богонадахнутост
Светог Писма;
• Црква као место
тумачења и
доживљаја Свeтог
Писма и
Светог Предања;

18. Канон и
богонадахнутост
Светог Писма
19. Црква
каоместо
тумачења и
доживљаја
Светог
Писма и Светог
Предања
20. Свето Писмо
–
књига Цркве
21. Утицај
СветогПисма на
културу
и цивилизацију

• Утицај Светог Писма
на
културу и
цивилизацију;
• Свето Писмо је књига
Цркве.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

--------------------------• моћи да именује
различите књиге
Светог Писма;
• моћи да наброји
неке ауторе књига
Светог Писма;
• моћи да истражује
Свето Писмо
користећи
скраћенице, поделе
на
главе и стихове;
• знати да се
посебност Светог
Писма садржи у
богонадахнутости;
• моћи да препозна
карактер
богонадахнутости
Светог Писма кроз
лично искуство
надахњивања Светим
Писмом;
• моћи да наведе
неке примере
повезаности Старог и
Новог Завета;
• моћи да закључи да
је Свето Писмо
књига Цркве, а не
појединца.
-моћи да увиди да
постоји разлика
између народног и
црквеног предања и
да заузме став према
њима
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6.

VI ХРИШЋАНСКИ
ЖИВОТ
22.
Црквено
Предање и
народна
предања

за приод 2018-2022. год.
5
Питања односа
народног
и црквеног предања;
• Животна искушења и
суочавање са њима;

23.„Све ми је
дозвољено, али
ми није све на
корист...”

• Живот ни је
случајност
него је дар;
-светост као мера
људског достојанства

24.Из живота
светих
25.Знамените
личности и
хришћанство

• моћи да уочи да
светост живота није
могућа без
истовремене
заједнице са Богом и
људима;
• знати да су сви
људи призвани да
буду свети;

•моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 1. разреда
средње школе.

26.Смисао (и
бесмисао)
живота
Укупан број часова:

33

Корелација:
 Српски језик и
књижевност
 Историја
 Ликовна
култура
 Музичка
култура
 Екологија
 Психологија
 Социологија
 Философија
 Грађанско
васпитање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ДРУГИ РАЗРЕД

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
други
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
102
/
/
/
Недељни фонд
3
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и
њиховим утицајима на српску књижевност
 Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске
књижевности
 Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности
 Систематизо-вање знања о врстама речи и њиховим облицима
 Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
 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
Ред.
број

1.

Тема

Барок,
класицизам,
просветитељство

Број
часова

13

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 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 -

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 наведе
особености
барока,
класицизма и
просветитељс
тва и њихове
представнике
у
књижевности
 објасне значај
Венцловића и
Орфелина за
развој језика
и
књижевности
код Срба
 препозна
одлике
просветитељс
тва на
обрађеним
делима

Вредновање
остварености исхода

Праћење
остварености теме
кроз тестове, писано
и усмено
изражавање и
писмене задатке
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просветитељски
рад Доситеја
Обрадовића
 Доситеј
Обрадовић:
„Писмо
Харалампију“
 Доситеј
Обрадовић:
„Живот и
прикљученија“
(одломци)
 Јован Стерија
Поповић:
„Тврдица“

Романтизам
2.

24

 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“
 Романтичарски
песник по избору
из Читанке (
препорука Ш.
Петефи: „Слобода
света“)
 Вук Караџић - рад
на реформи
језика и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни значај
Доситејевог
рада за српску
културу и
књижевност
 направи
паралелу у
обради истих
мотива у
европској и
српској
књижевности
 наведе
особине
ликова у
обрађеним
делима и
заузме став
према
њиховим
поступцима
 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/пошту
је културне
вредности
других народа
 тумачи
уметнички
свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених
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3.

Реализам

27

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:
„Међу јавом и
мед сном“,
„Santa Maria della
Salute“

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

дела

 наведе
представнике
правца и
њихова дела
 дефинише
одлике
реализма и
објасни их на
обрађеним
књижевним
делима
 тумачи
уметнички
свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених
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Домановић:
„Данга“ или
„Вођа“
 Симо Матавуљ:
„Поварета“
 Бранислав
Нушић: „Госпођа
министарка“ (или
„ Народни
посланик“ )
 Војислав Илић:
(избор поезије)

4.

5.

Морфологија

Правопис

10

5

 Морфологија у
ужем смислу
 Променљиве и
непроменљиве
врсте речи
 Именице,
придеви,
заменице
(њихове
граматичке
категорије),
бројеви
(укључујући
бројне именице и
бројне придеве)
 Глаголи.
Граматичке
категорије
глагола
 Прилози,
предлози,
везници, речце,
узвици









дела
процењује
друштвене
појаве и
проблеме које
покреће
књижевно
дело
развије
критички став
и мишљење
при процени
поступака и
понашања
јунака у
обрађеним
делима
одреди врсту
речи и
граматичке
категорије
употреби у
усменом и
писаном
изражавању
облике речи у
складу са
језичком
нормом

 Спојено
и  примени
одвојено писање
правила
речи
одвојеног и
(писање бројева и
састављеног
писања речи у
изведеница од њих,
складу са
писање заменица и
језичком
заменичких прилога,
нормом
спојеви предлога и
других
речци,
глаголи и речце,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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писање негације)

6.

Култура
изражавања

Укупан број часова:

23






102

Корелација:
Интегративни
наставни приступи са
општим и стручним
предметима, са
уметничким,
образовним и
културним
институцијама, у
редовној и
процесној настави у
складу са темом и
наставним
садржајем.

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“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 изражава
размишљања
и критички
став према
проблемима и
појавама у
књижевним
текстовима и
свакодневном
животу
 препозна
одлике
стручнонаучног стила
 примени
одлике
новинарског
стила
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
68
/
/
/
Недељни фонд
2
/
/
/
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви 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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка 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, међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове
околине (акције на нивоу
града, школе, волонтерски
рад)

 разуме краће

Тема

1.

● Свакодневни
живот
● Образовање
● Познати
региони у
земљама
чији се језик
учи
● Културни
живот
● Заштита
човекове
околине
● Медији
● Интересантне
животнеприч
е и догађаји
● Свет
компјутера



Медији (штампа,
телевизија, електронски

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

исказе који
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
прилагођених
текстова

Вредновање
остварености
исхода

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак

213

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
медији)
 Интересантне
животнеприче и догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене мреже)
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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматологиј
е;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

(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
ђајима и
аргументује
ставове
користећи
једноставне
изразе и
реченице
 води
једноставне
разговоре
(телефонира),

214

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
даје
информације и
упутства,
уговара
термине
 реагује учтиво
на питања ,
захтеве,
позиве,
извињења
саговорника
 комуницира у
свакодневним
ситуацијама и
размењује
информације,
блиске
његовим
интересовањи
ма
(писмено и
усмено)
 преводи
усмено или
писмено
кратке поруке
у складу са
потребама
комуникације
 аргументује
свој став о
медијском
тексту

Укупан број часова:

68

Корелација:
 Српски језик
 Грађанско
васпитање
 Историја
 Географија
 Биологија
 Патофизиологија
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215

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Немачки језик
Разред:
Други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
32
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична
настава:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.
Ред.
Бр
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
ој
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној
остварености
Тема
час
теми/модулу
исхода
ова
ученик ће бити у
стању да:
Urlaubsziele

1.
FERIEN MEER UND
MEHR

4

(Un)wichtig im Urlaub?
Urlaubstypen

2.
EREIGNISSE UND
FAKTEN AM
BEGINN DES
NEUEN
JAHRTAUSENDS

Ereignisse
4

Mal persönlich
Berühmte
Persönlichkeiten

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Ученик је у стању да
разговора о
циљевима и
планирању где ће
провести распуст.

Стицање позитивног
односа према
другим језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
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Körperteile

3.

WAS TUST DU FÜR
DEINE
GESUNDHEIT?

4

Hilfe! Was soll ich tun?

Unfallort
4.

EIN UNFALL

4
Das war der Anfang

Wer ist wie?
5.

6.

MENSCHEN WIE
DU UND ICH

PARTNERSCHAFTE
N

7.

JOBS UND BERUFE

8.

ZUKUNFTSVISIONE
N

4

Kleidung

Kontaktanzeigen
4
Sternzeichen

Was macht man in
diesem Job?

4

4

Укупан број часова:

Zukunftspläne

Ученик користи
терминологију из
медицине,
упознавајући делове
тела и шта чини за
своје здравље.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са
неком особом или
догађајем (ко, шта,
где, када...)

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о познатим
темама о одевању.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung.

Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о познатим
темама о односу
између партнера.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Ученици разговарају
о различитим
занимањима, шта
одређен посао
захтева.

Планови за
будућност кроз опис
и конверзациу.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Корелација: 5
32

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Фармацеутски техничар
Руски језик
друга

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

1.

Я рад встрече!

5

Текст:»Окно напротив»
Настоящее время
глаголов.Знакомство.
Встреча.

Повторяются
формы речевого
этикета,символика
окна

Правильное
употребление
глаголов.Обраще
ние к
незнакомым
людям

2.

Внешность
обманчива

5

Полная и краткая
форма прилагательных
Текст:»Нефертити»

Ученики учатся
описывать
внешность
человека,черты его
характера

Правильное
употребление
прилагательных в
предложении.
Вопросы и ответы
о внешности
человека.

3.

Мой дом-мой
дворец

5

Текст:»В квартире
Достоевского».Прошед
шее
время.Дом.Квартира.

Ученики
знакомятся с
интерьером дома

Употребление
прошедшего вре
мени,описание
своего дома

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
друга
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви 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.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка
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,
међународни пројекти
и учешће на њима)
 Заштита човекове
околине (акције на
нивоу града, школе,
волонтерски рад)


Медији (штампа,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 разуме
караће исказе
који садрже
фреквентне
речи и
структуре
(информације
о личностима,
послу,
породици,
куповини,
школи,
ближем
окружењу)
 разуме
најбитније
информације у
кратким и
једноставним
обавештењим
а (преко
разгласа, на
улици,на
шалтеру) и
правилно их
користи чита и
разуме
различите
врсте кратких
и
прилагођених
текстова

Вредновање остварености
исхода

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1. праћење остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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телевизија, електронски
медији)
 Интересантне
животнеприче и
догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене
мреже)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

(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
једноставнији
м стручним
текстовима
(формулари,
шеме,
извештаји)


описује
ситуације,
прича о дога
ђајима и
аргументује
ставове
користећи
једноставне
изразе и
реченице
 води
једноставне
разговоре
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очувања радне и
животне средине
(хигијена);
праћење новина у
области струке;
пословна
комуникација на
страном језику
релевантна за струку;

(телефонира),
даје
информације и
упутства,
уговара
термине
 реагује
учтиво на
питања ,
захтеве,
позиве,
извињења
саговорника

2.

Укупан број
часова:

68

Корелација:
- стручни предмети
- матерњи језик

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Физичко васпитање
Разред:
Други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
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:
8. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
9. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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11.
12.
13.
14.

Ред.
број

1.
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на њима;
Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.

Тема

 Здравствен
а култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Оквирни број
 Вежбе обликовања
часова по
(јачања, лабављење и
темама
растезање);
 Тестирање
 Вежбе из корективне
и провера
гимнастике;
савладаност  Провера стања
и стандарда
моторичких и
из основне
функционалних
школе (6
способности;
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).
 Атлетика
(10 часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (10)
часова.
 Спортска
игра: по
избору
школе(14
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућности
ма школе а
по избору
ученика (10

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Препозна везе
између
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;

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању се
обавља
сукцесивно у
току читаве
школске
године, на
основу
методологиј
е праћења,
мерења и
вредновања
ефеката у
физичком
васпитању –
стандарди за
оцењивање
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма
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часова).
 Пливање
(10 часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо,
делимо часове
на спортску
игру и физичку
активност

2.

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способност
и човека,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода
 Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

 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;

 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;

 Атлетика;


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

АТЛЕТИКА У
свим атлетским
дисциплинама треба
радити на развијању
основних моторичких
особина за дату

 Кратко описати
основне
карактеристике
и правила
спортске гране
атлетике,
гимнастике и
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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

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном
техником.
Скок увис леђном
техником.
Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника
(ученице 4 kg , ученици 5
kg).
Спровести такмичења у
одељењу, на резултат, у
свимреализованим
атлетским дисциплинама.









СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
Наставник
олакшава, односно
отежава програм на
основу моторичких
способности и претходно
стечених умења ученика.
1. Вежбенатлу
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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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
одређен
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
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 Спортска
игра (по
избору)
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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 пруженим телом;
- једна притка: наскок у упр
предњи, премах одножно
једном ногом до упора
јашућег; премах одножно
заножном до упора
стражњег; саскок саседом
(замахом ногама унапред).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









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 физичким,
односно
спортским
активностима и
правилном
исхраном.
Објаснити да
покрет и
кретање, без
обзира на то
којој врсти
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 Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућности
ма школе

за приод 2018-2022. год.
5.Вратило
За ученике /доскочно
вратило/
- из мирног виса узмак до
упора, замахом ногама
уназад (зањихом) саскок
увито
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним
одскоком наскок у упор
чучећи; окрет за 900 усправ
у успон, окрет за 1800,
лагано трчање на прстима,
скок са променом ногу,
кораци у успону до краја
греде; саскок згрчено
(бочно у односу на греду).
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора пред рукама,
коло заножно левом,
коло заножно десном.
Школско такмичење
(одељење, школа): актив
наставника физичког
васпитања бира справе на
којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике:
састави из система
школских спортских
такмичења и учешће на
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.









физичке,однос
но спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту(ле
пота извођења,
лепота
доживљаја).
Ученик ужива у
извођењу
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.

 СПОРТСКА ИГРА (по
избору)
Понављање и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљивање техничкотактичке 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.


Укупан број часова:

68

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

Корелација:






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Математика
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Практична
настава:
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Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:









Ред.
број
1.

за приод 2018-2022. год.
68
2

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.
ИСХОДИ
Препоручени
По завршеној
Број
Вредновање
Модул/
САДРЖАЈИ по
теми/модулу
часова
остварености исхода
Тема
модулу/теми
ученик ће бити у
стању да:
Тригонометрија
8
Вредновање
 Дефиниције
 дефинише
правоуглог
остварености исхода
тригонометријски
основне
троугла
вршити кроз:
х функција у
тригонометријс
правоуглом
ке функције
 активност
троуглу
оштрог угла
ученика на
часу;
 Врeдности
 израчуна
 усмену проверу
тригонометријски
основне
х функција углова
тригонометријс
знања;
ке функције
од 0, 30, 45 ,
 писмену
оштрог угла
провера знања;
60, 90
правоуглог
 тестове знања.
 Основни
троугла када су
тригонометријски
дате две
идентитети
странице
 Решавање

конструише
правоуглог
оштар угао ако
троугла
је позната једна
његова
тригонометријс
ка функција
 наведе
тригонометријс
ке идентитете и
примењује их у
одређивању
вредности
тригонометријс
ких функција
ако је позната

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

Степеновање и
кореновање

12

 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
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вредност једне
од њих
наведе
вредности
тригонометријс
ких функција
карактеристичн
их углова (од
30° , 45° , 60° ) и
са калкулатора
прочита
вредности за
остале оштре
углове и
обрнуто
(одређује оштар
угао ако је
позната
вредност
тригонометријс
ке функције)
примени
елементе
тригонометрије
правоуглог
троугла на
решавање
практичних
проблема
наведе својства
операција са
степенима и
примени их у
трансформација
ма
једноставнијих
израза
наведе својства
операција са
коренима и
примени их у
трансформација
ма
једноставнијих
израза
рационалише
именилац
разломка у
једноставним
случајевима
дефинише
појмове
имагинарна

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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броја
 Модуо
комплексног
броја







3.

4.

Функција и график 6
функције

Квадратна
једначина и
квадратна
функција

17

 Појам функције.
 Функције са
коначним
доменом
 Графичко
представљање
функције
 Читање графика
функције
(одређивање
знака, интервала
монотоности,
максимума,
минимума) - без
формалне
дефиниције тих
појмова
 Различити
графички облици
представљања
функција са
коначним
доменом (табела,
график, дијаграм,
круг)
 Одређивање
максимума,
минимума и
средње
вредности
зависне величине
 Квадратна
једначина
 Образац за
решавање
квадратне
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јединица и
комплексан
број
сабере, одузме,
помножи и
подели два
комплексна
броја
одреди
конјугован број
датог
комплексног
броја
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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
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једначине
Природа решења
квадратне
једначине
Растављање
квадратног
тринома на
линеарне
чиниоце
Квадратна
функција и њен
график
Квадратне
неједначине










5.

Полиедри и
обртна тела

17

 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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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





часу;
усмену проверу
знања;
писмену
провера знања;
тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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зарубљена купа,
лопта и њихови
равни пресеци
 Површина и
запремина ваљка
 Површина и
запремина купе и
зарубљене купе
 Површина и
запремина лопте

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

задаци)
 примени
одговарајуће
формуле и
израчуна
површине и
запремине
правог ваљка,
купе,
зарубљене купе
и лопте
 одреди
површину
једноставних
равних пресека
тела

8

68

Корелација:
Физика, хемија

Образовн Фармацеутски
и
техничар
профил:
Назив предмета:
Разред:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Хемија
други
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Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви предмета:
1.
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних
предмета;
2.
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности
њихове примене, посебно у области здравствене струке;
3.
Развој хемијске научне 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 хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;
7.
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у
професионалном раду;
8.
Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и
критичког мишљења;
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.

Ред.
број

1.

Тема

Угљоводониц
и и халогени
деривати
угљоводоника

Број
часов
а

13

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми
 Структура и хемијске
реакције
органских молекула
 Аалкани
 Алкени и диени
 Алкини
 Изомерија
 Циклоалкани
 Ароматични угљоводоници
 Халогени деривати
угљоводоника
Демонстрациони огледи:
 испитивање физичких
својстава угљоводоника
 сагоревање угљоводоника

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу
ученик ће бити у
стању да:
 наведе и
објасни
разлике
између
алкана,
алкена,
алкина и
циклоалкана
 на основу
структурне
формуле
одреди назив
угљоводоника
и халогених
деривата
угљоводоника

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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доказивање присуства
незасићених веза у
молекулима угљоводоника





2.

Oрганска
кисеонична
једињења

20

Алкохоли
Феноли
Подела и номенклатура,
физичка и хемијска својства
алкохола и фенола
 Алдехиди и кетони структура, номенклатура,
добијање
 Реакције алдехида и
кетона(оксидација,
нуклеофилна адиција,
редукција)
 Карбоксилне киселине (
структура,номенклатура,до
бијање, реакције)
 Естерификација
 Етри
Демонстрациони огледи:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

и обрнуто
 напише
структурне
изомере и
геометријске
изомере
 напише
једначине и
објасни
карактеристич
не реакције
алкана,
алкена и
алкина
 објасни
структуру,
номенклатуру
и хемијско
понашање
ароматичних
угљоводоника
 наведе и
објасни
разлике
између
алифатичних
и
ароматичних
угљоводоника
објасни примену
угљоводоника
(растварачи,
фреони,
анестетици,...)
 разликује
хидроксилну,
алдехидну,
карбонилну,
карбоксилну,
естарску и
етарску групу
 објасни
растворљивос
т алкохола
 разликује
монохидрокс
илне и
полихидрокси
лне алкохоле
 разликује
примарне,
секундарне и
терцијарне

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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 разликовање
примарних,
секундарних и
терцијарних алкохола
Лукасовом рекацијом
 доказивање фенола
бојеним реакцијамарекација фенола са
гвожђе(III)-хлоридом
 реакција карбоксилних
киселина са металима
и са натријумкарбонатом
 добијање и испитивање
својстава естара
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алкохоле;
објасни
поларност
хидроксилне
групе
објасни
хемијска
својства
алкохола
разликује
алкохоле од
фенола и зна
о токсичности
фенола
објасни
хемијска
својства
фенола
објасни
сличности и
разлике
између
алдехида и
кетона,
објасни
реактивност и
примену
алдехида и
кетона
напише
формуле
монокарбокси
лних киселина
и уочи
разлику
између
монокарбокси
лних и
поликарбокси
лних,
засићених и
незасићених
киселина
објасни
реакцију
естерификациј
е и наведе
примену
естара наводи
примену етара
у медицини
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3.

Органска
једињења
сумпора и
азота

15

Амини
Нитроједињења
Аминокиселинe
Органска једињења са
сумпором
 Хетероциклична једињења

 наведе и
објасни
разлике
између
примарних,
секундарних и
терцијарних
амина
 прави
разлику
између амина
и
аминокиселин
а
 напише
формуле
аминокиселин
а
 објашњава
стварање
пептидне везе
 објасни појам
есенцијална
аминокиселин
а
 наводи
најважнија
циклична
једињења
(пурин,
пиримидин)
 напише
формуле
хетероцикличн
их једињења са
петочланим и
шесточланим
прстеном, која
садрже азот,
сумпор или
кисеоник










Биомолекули
4.

20



Протеини
Пептидна веза
Класификација протеина
према структури и
функцији
Изоелектрична тачка
Липиди
Естерификација глицерола
и масних киселина
Засићене и незасићене

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



објасни
стварање
пептидне
везе
објасни
структуру
протеина,
примарну,
секундарну,
терцијарну и
кватернарну

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
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више масне киселине
 Фосфолипиди
 Угљени хидрати
 Подела угљених хидрата
према структури и
функцији
 Реакције моносахарида,
оксидација глукозе
 Изомерија, резонантни
облици глукозе
 Фишерове и Хејвортове
формуле
 Формирање гликозидне
везе, дисахариди
(сахароза)
 Полисахариди,
представници, значај
(скроб, целулоза, гликоген,
хитин)
Демонстрациони огледи:
 хидролиза
скроба
и
испитивање
својстава
хидролизата
денатурација протеина под
дејством топлоте,
екстремних вредности pH и
соли тешких метала
















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

зна да
објасни појам
електрофоре
за, цвитерјон,
изоелектричн
а тачка
зна
представнике
масних
киселина,
засићених и
незасићених
објасни
појмове:
неутралне
масти,
емасне
киселине
(засићене и
незасићене)
и глицерол
напише
хемијску
једначину
реакције
естерификац
ије
глицерола
масним
киселинама
напише
хемијску
једначину
реакције
сапонификац
ије
објасни
поделу масти
на осапуњиве
и
неосапуњиве
(фосфолипид
и, лецитин,
холин)
зна шта су
сапуни
разликује
моносахарид
е (глукоза,
фруктоза) од
дисахарида
(сахароза) и




усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања

237

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
полисахарид
а (скроб,
целулоза,
гликоген)

Укупан број часова: 68

Корелација:
 Физика
 Биологија
 Медицинска
биохемија
 Аналитичка хемија
 Фармацеутска хемија
са аналитиком лекова
 Броматологија са
дијететиком
 Токсикологија
 Фармакологија и
фармакотерапија
 Козметологија

Образовни профил:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА
Разред:
ДРУГИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и
одржање живота;

Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама;

Упознавање са општим принципима генетике човека;

Упознавање са основним принципима еволуционе биологије.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Основе
молекуларне
биологије

20

 Предмет
истраживања и
значај молекуларне
биологије
 Централна догма

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу
ученик ће бити у
стању да:
 дефинише
предмет
истраживања и
значај
молекуларне

Вредновање
остварености исхода

Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање ученика
(путем усмене и писане
провере знања,
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молекуларне
биологије
 Значај протеина за
наследни материјал
 Молекуларне
основе
наслеђивањануклеинске
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

2.

Механизми
наслеђивања
особина

20

 Механизми
наслеђивања,
хромозоми, ген,
генотип, фенотип
 Менделова правила
наслеђивања
 Типови
наслеђивања
особина
 Облици
интеракције међу
генима
 Типови
наслеђивања пола и
полно везана
својства
 Узроци
варијабилности
организама у
природи
 Хромозомске

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

биологије
 формулише
концепт
централне
догме
молекуларне
биологије
 утврђује 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
 објасни
појмове:
генерација,
наслеђивање,
хромозом, ген,
генотип и
фенотип
 објасни
Менделова
правила
наслеђивања
 објасни:
интермедиарно
, везано,
кодоминантно
и полигено
наслеђивање
 објасни облике
интеракције
међу генима
(епистатични и
хипостатични

тестирања, израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

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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мутације и мутагени
агенси
Генске мутације
Генетичка
условљеност
канцера
Генетичка структура
популација
Вештачка селекција
и оплемењивање
биљака и животиња
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гени,
комплементарн
и гени,
инхибиторни
гени,
плејотропни
ефекат гена)
објасни
наслеђивања
пола и
наслеђивање
полно везаних
својстава
објасни факторе
варијабилности
организама у
природи
(комбинативно
наслеђивање,
модификације,
мутације)
објасни
природу и
значај генских
мутација
наведе врсте и
последице
хромозомских
мутација
(структурних и
нумеричких)
објасни ХардиВајнбергово
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
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животиња

3.

Основе
генетике
човека

13

 Методе изучавања
у генетици човека
 Хромозоми човека,
појам кариотипа,
кариограма и
идиограма
 Моногенско
наслеђивање
 Полигено
наслеђивање
 Генетичка контрола
развојних процеса
 Имуногенетика
 Наслеђивање пола
код човека и
особина везаних за
полне хромозоме
 Последице
укрштања у
сродству
 Генетика старења
 Генетичко
саветовање и рано
откривање
наследних болести

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе методе
изучавања у
генетици човека
 објасни
појмове:
кариотип,
кариограм и
идиограм
 опише
хромозоме
човека и
наслеђивање
пола код човека
 наведе
неколико
особина човека
које су
детерминисане
аутозомно
доминантно и
аутозомно
рецесивно
 наведе особине
човека које се
наслеђују полно
везане
 објасни
генетичку
контролу
развића и
старења човека
 објасни
наслеђивање
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

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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4.

Основни
принципи
еволуционе
биологије

15

 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












Укупан број часова:

68

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

Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање ученика
(путем усмене и писане
провере знања,
тестирања, израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

Корелација:
Хемија
Биохемија
Патологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Микробиологија са епидемиологијом
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
68
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
–
Стицање теоретских знања о грађи 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 и патогенези вирусних инфекција,
обољењима које изазивају вируси значајни за хуману медицину;
Стицање теоријских знања о паразитима и гљивама, обољењима које изазивају значајним за хуману
медицину.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Основне одлике
микроорганизама
узрочника
обољењакод
човека и
испитаивање
осетљивости
бактерија










Предмет и циљ
изучавања
микробиологије и
епидемиологије;
Бактерије, вируси,
паразити и гљиве;
Облици и величина
бактерија,
распоред, грађа
бактеријске ћелије,
ћелијски зид,
капсула;
Колоније и
морфологија
бактеријских
колонија;
Фактори раста
бактерија,
култивисање
бактерија;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:
 разликује
бактеријске ћелије
према величини,
облику и грађи;
 разликује услове
за раст и
размножавање
бактерија и начин
размножавања;
 препоѕнаје
механизам
деловања
антибактеријских
лекова са
примерима;
 препознаје
механизам
резистенције;
 објасни
дифузиони и

Вредновање
остварености
исхода
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Појам и методе
дезинфекције,
дезинфекциона
средства, физичке
и хемијске методе
стерилизације
 Антибиограм и
његов значај;
Средина у којој се
размножавају
бактерије (природна и
вештачка
 Асоцијације између
бактерија и виших
живих бића, појам
патогености и
вируленције
(инвазивност и
токсичност);
 Инфекција:
дефиниција, врсте,
облици и типови,
заразна болест:
дефиниција,типови
и клиничка
симптоматологија;
 Неопходни фактори
за настанак
инфекције
(Вограликов
ланац);
 Епидемијски
процес: настанак,
ток и престанак;
 Мере спречавања и
настанка заразних
болести.
Клицоноштво и његов
медицински значај.


2

Основи
епидемиологије
заразних болести

3

Имунитет









Антиген:
дефиниција и
значај;
Неспецифични и
специфични
имунитет, урођена
отпорност;
Специфична
имуност: имуни
одговор, појам и
дефиниција;.
Настанак и улога
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дилуциони метод
антибиограма;
објасни
комбиновани
метод
антибиограма.

препознаје врсте
симбиотских
асоцијација и
њихов значај у
патогенези
бактеријске
инфекције;
 објасниметоде
доказивања да је
специфична
бактеријска врста
узрочник
одређене 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.
 објасни
неспецифичне
одбрамбене
факторе природне
имуности и њихов
значај;
 објасни
хуморални и
ћелијски имуни
одговор њихов
значај и разлике;
 објасни имунски
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Бактериологија

за приод 2018-2022. год.
антитела.
 Целуларни
имунитет; органи
који учествују у
настанку ћелијског
имунитета, улога и
подела Т
лимфоцита;
 Вакцине и серуми:
врсте вакцина и
серума, индикације
и
контраиндикације.
 Механизам
настанка и типови
преосетљивости.
 Аутоимуне болести.
 Микроорганизми
као потенцијални
агенси биолошког
рата.
Генетски инжињеринг
 Грам позитивне
коке: Стафилококе,
Стрептококе,
Ентерококе;
 Грам негативне
коке: Najseria
meningitidis i
Najserija gonoreja;
 Грам позитивни
бацили:
Korinebakterijum
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
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одговор на
бактерије, вирусе,
гљиве и паразите,
њихове сличности
и разлике;
објасни
имунолошке
лабораторијске
методе и њихов
значај у
идентификацији
бактерија.

разликује грађу и
физиологију Грам
позитивних
бактерија и
објасни обољења
значајна за хуману
медицину,
превенција и
лечење;
разликује грађу и
физиологију Грам
негативних
бактерија , објасни
обољења која
изазивају Грам
негативне
бактерије,
превенција и
лечење;
објасни грађу,
физиологију
микоплазми,
објасни обољења
која изазивају
микоплазме,
превенцију и
терапију.
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Вирусологија

6

Паразитологија

за приод 2018-2022. год.
токсикоинфекције;
 Hemofilus influence,
Bordetela pertusis,
Brucele, Listerije;
 Treponema palidum,
Leptospire i Borelije;
 Rikecija provazeki i
Rikecija burneti;
 Опште особине
хламидија,
патогеност за људе,
епидемиологија и
заштита;
Узимање и слање
материјала у
лабораторију.
 Опште
карактеристике
вируса:
морфологија, грађа
и структура вируса;
размножавање
вируса, односи
међу 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.
 Протозое:
дизентерична
амеба и непатогене
амебе дигестивног
тракта;
 Флагелати телесних
шупљина: ламблија
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разликује
величину,
хемијски састав и
структуру вируса;
 класификује
вирусе према
карактеристикама
вириона и начину
репликације
анималних вируса;
 препознаје начин,
фазе, репликације
вируса;
 повезује односе
вируса и ћелије
домаћина;
 објасни начин
настанка вирусне
инфекције и
осетљивост
домаћина на
вирусе
објасни својства и
биолошке ефекте
интеферона


 разликује
облике,врсте и
карактеристике
симбиозa између
организама ;
 разликује облике,
врсте и

246

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

Микологија
7

Укупан број часова:

68

интестиналис,
трихомонас
вагиналис;
 Крвни и ткивни
флагелати:
лајшманије и
трипанозоме;
 Крвне и ткивне
спорозое:
плазмодијум,
токосоплазма
гонди;
 Хлеминти,
нематоде: askaris
lumrikoides, trihiuris
trihiura, enterobius
vermikularis,
ankilostoma
duodenale,
strongiloides
sterkoides, trihinela
spiralis;
 Цестоде: tenia
saginata, tenia
solium, tenia
ehinokokus;
 Трематоде: fasciola
hepatika;
Узимање и слање
материјала у
лабораторију.
 Опште
карактеристике
гљива, патогеност
за човека;
површинске,
суперфицијалне
или кожне и
системске микозе;
Условно патогене
гљиве: kandida,
kriptokokus i
pneumocistis karini и
патогене гљиве:
aktinomices, aspergilus.
– Корелација:
Биологија
– Анатомија и
физиологија
– Латинки језик
– Патофизиологија
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карактеристике
паразита;
 разликује основне
карактеристике
паразита, на
основу којих је
извршена подела.

објасни
морфологију,
културелне и
биохемијске
особине,антигена
својства и
патогенезу гљива;
објасни узрочнике
системских микоза
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Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Патофизиологија
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у /
групе:
Циљеви предмета:
 Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;
Оспособљавање ученика да стечена знања из патологије користе при изучавању клиничких
дисциплина.
Ред
.
бро
ј

1.

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Тема

 Здравље и
болест. Смрт и
знакови смрти

5









- Дефиниција и
предмет изучавања
патологије;
Задаци и значај
патологије у
дијагностици, терапији
и прогнози болести;
Дефиниција здравља и
болести;
Смрт организма;
Дефиниција, врсте и
знакови смрти.







2.

 Етиологија и
патогенеза
обољења

7






Етиологија и
патогенеза болести;
Узорциоштећења
ћелија
(егзогенииендогени);
Реверзибилноииревер
зибилнооштећење
ћелија;
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разуме да је
здравље стање
равнотеже између
дејства штетних
чинилаца и
одбрамбене
способности
организма;
објасни значај
патологије;
опише смрт
организма;
наведе знакови
смрти.
разликује појмове
етиологија и
патогенеза;
наброји и објасни
етиолошке
факторе;
разуме утицај
животног доба,

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. тестове
знања
2. усмено
излагање
3. активност
на часу
4. домаћи
задатак

248

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Утицај животног доба,
пола, стања организма и
наслеђа на настанак
болести

3.

 Прилагођавањ
е ћелија и
ткива, њихово
оштећење,
регенерација
и смрт

8










4

 Таложење
материја и
поремећаји
пигментације

6













5

 Запаљења

6





Реверзибилно
оштећење ћелије мутно бубрење,
вакуолна, слузна,
хидропсна
дегенерација, масна
промена;
Процеси адаптације
ћелије - атрофија,
хипертрофија,
хиперплазија,
метаплазија;
Процес старења ћелије
(концепт часовника);
Иреверзибилно
оштећење ћелије –
некроза;
Типови и исход
некрозе.
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;
Таложењесоликалцију
маимокраћнекиселине
.
Дефиниција,
етиологија, механизам,
знаци и подела
запаљења;
Акутна запаљења;
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пола, стања
организма и
наслеђа на
настанак 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.

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.

препозна узроке,
знаке, механизам
развоја, ток и
исход запаљења;
разликује врсте
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Хронична запаљења неспецифична и
специфична;
Репарација,
регенерација и
зарастање рана.







6

8

Однос ткивних течности
у организму;
 Поремећаји волумена
циркулишуће крви:
 едем
 хиперемија
 крвављење;
 Опструктивни
поремећаји
циркулације:
 тромбоза
 емболија
 инфаркт.










Поремећаји
промета воде и
циркулације
7

5






Неоплазме








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
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акутних
запаљења;
разуме хронично
неспецифично
запаљење;
наведе најчешћа
грануломатозна
запаљења туберкулозу и
сифилис;
разуме процесе
репарације и
регенерације.
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.
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;
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туморски маркери.







8

8










Патологија
кардиоваскуларн
ог и
респираторног
система







Урођене 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;
Патологиоја плеуре.











9

4

Патологија
дигестивног
система







Патологија усне дупље запаљења,
преканцерозне лезије и
тумори;
Инфламаторне болести
дигестивног система;
Улкусна болест
гастродуоденума;
Дивертикули,
интестинална
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препозна
најћешће
премалигне
лезије;
наброји врсте
малигних тумора,
разуме њихов ток
и исход;
разуме утицај
тумора на
домаћина.
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;
наведеспецифичн
ости запаљењских
процеса органа
респираторног
система;
разликује узроке и
исход поремећаја
садржаја ваздуха
у плућима;
разуме
специфичности
тумора
респираторних
органа.
дефинише
морфолошке
карактеристике и
функционалне
поремећаје
најчешћих
инфламаторних
болести
дигестивног
система;
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опструкција и тумори
дигестивног система;
Патологија
хепатобилијарног
система;
Патологија панкреаса.







10

6







Патологија
урогениталног
система, коже,
меких ткива и
костију






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.







11

5

Патологија
нервног и
ендокриног
система

Укупан број часова:

66

Повишен
интракранијални
притисак - хернијација,
едем, хидроцефалус;

Циркулатор
ни поремећаји у ЦНС-у
- апоплексија;

Трауматско
мождано крварење;

Инфективн
а обољења ЦНС-а;

Тумори
мозга;

Патологија
ендокриног система.
Корелација:
– Биологија
– Хемија
– Латински језик
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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.
наброји основне
морфолошке
промене и
функционалне
поремећаје код
обољења нервног
система;
разуме основне
морфолошке
промене и
функционалне и
поремећаје код
обољења
ендокриног
система.
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Прва помоћ

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Разред:
други
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
34
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:
– Упознавање са историјским развојем фармације
– Упознавање са основама здравствене етике и кодексом здравствених радника
– Стицање знања о организацији здравственог система и организацији фармацеутске делатности
– Стицање знања о фармацеутском законодавству
– Развој моралне и професионалне одговорности
 Развијање свести о значају перманентног стручног усавршавања и праћења промена у подручју
законодавства
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова
САДРЖАЈИ по
По завршеној модулу
остварености исхода
модулу
ученик ће бити у стању
да:
Настанак и
8
 Преантички
 наведе како је
 тестове знања
развој
период (Кина,
настала и како се
 усмено излагање
1.
фармације
Индија,
развијала фармација
 активност на часу
Месопотамија,
кроз различите
Израел, Египат)
историјске периоде;
 Антички период
 схвати зашто и наведе
(Грчка и Римско
када је дошло до
царство)
раздвајања
 Период алхемије
фармације и
(доминација
медицине;
арапске културе)
 наведе како је
 Салернска школа
настала и како се
– раздвајање
развијала државна
медицине од
фармакопеја
фармације
схвати значај и улогу
 Период средњег
фармације кроз
века, са посебним
историју
освртом на српску
фармацију
(етнофармација,
Хиландарски
кодекс)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

Основе
здравствен
е етике

8









3.

Организац
ија
здравствен
ог система

8









Период XIX и XX
века
Настанак и развој
државне
фармакопеје
Хипократова
заклетва
Салернски едикт
Женевска
декларација,
Кодекс етике
здравствених
радника
Међународни
фармацеутски
кодекс
Етички принципи
за
биомедицинска
испитивања (СЗО)

Карактеристике
здравственог
система
Здравствена
заштита (услови и
поступак
остваривања
здравствене
заштите)
Делатности
здравствених
установа (типови,
надзор рада,
средства за рад,
органи и
инспекције)
Здравствено
осигурање (значај
и улога, појам
обавезног и
добровољног
осигурања,
осигурана лица,
права из
здравственог
осигурања)
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наведе како се
развијала
здравствена етика
разуме и наведе
основне принципе
здравствене етике
разуме и наведе
основне принципе
међународног
фармацеутског
кодекса
примени основне
принципе
здравствене етике и
међународног
фармацеутског
кодекса у
професионалном
раду
објасни организацију
здравственог система
и основне
карактеристике
здравствене заштите;
дефинише делатност
здравствених
установа;
објасни значај и улогу
здравственог
осигурања
примени знања о
делатности
здравствених
установа и
здравственом
осигурању у
свакодневној пракси

 тестове знања
 усмено излагање
 активност на часу

 тестове знања
 усмено излагање
 активност на часу
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Организац
ија
фармацеут
ске
делатности
и
законодавс
тво

10












Улога агенције за
лекове и
медицинска
средства
Производња и
промет лекова
Производња и
промет
медицинских
средстава
Процедура
уништавања
лекова и
медицинских
средстава
Надзор у
фармацеутској
делатности
Казнене одредбе
закона о
лековима и
медицинским
средствима
Едукација и
усавршавање у
фармацеутској
делатности

















Укупан број
часова:

34

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

разуме основне
 тестове знања
одредбе закона о
 усмено излагање
лековима и
 активност на часу
медицинским
средствима
примени одредбе
закона о лековима и
медицинским
средсвима које се
односе на
производњу и промет
лекова и
медицинских
средстава
примени процедуру
уништавања лекова и
медицинских
средстава у складу са
законом
разуме права и
обавезе запослених у
фармацеутској
делатности
разуме улогу и
овлашћења
здравствених
иснпектора
наведе основне
казнене одредбе
закона о лековима и
медицинским
средствима
схвати важност
професионалне
одговорности и
поштовања законских
одредби
наведе облике
едукације и
усавршавања у
фармацеутској
делатности
разуме значај
професионалне
одговорности и
перманентног
стручног
усавршавања
–
Историја
–
Фармацеутско технолошке операције и
поступци
–
Фармацеутска технологија
–
Фармакогнозија са фитотерапијом
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Аналитичка хемија
Разред:
II
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
68
68
Недељни фонд часова:
2
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе: Одељење се дели у групе приликом реализације вежби (до 10 ученика у групи)
Циљеви предмета:
– Стицање теоријских и практичних знања о хемијским својствима појединих аналитичких група
хемијских супстанци;
– Упознавање метода квалитативне и квантитативне хемијске анализе;
– Савладавање техника извођења анализа;
– Развијање свести и одговорности о значају тачности и прецизности извођења хемијских анализа у
циљу утврђивања састава и количине супстанци.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова САДРЖАЈИ по модулу
По завршеној
остварености
модулу ученик ће
исхода
бити у стању да:
Теорија:
 напише јонске

праћење
 Квалитативна
реакције;
остварености
1.
Квалитативна
34
хемијска анализа oбјасни
исхода
хемијска анализа
подела и задатак
принципе поделе

тестове знања
 Хемијске реакцијекатјона на

активност на
јонске реакције;
аналитичке групе;
часу
 Карактеристичне
 oбјасни

тестове
хемијске реакције;
принципе подела
практичних
 Принцип поделе
анјона на
вештина
катјона на
аналитичке групе;  дневнике
аналитичке групе oбјасни групне
вежби
групни реагенси;
реагенсе;
 Принцип поделе
 наведе називе и
анјона на аналитичке
особине
групе;
комплексних
Комплексна једињења.
једињења.
Вежбе:
 напише реакције
 Упознавање са
за доказивање
радом у аналитичкој
катјона;
лабораторији,
 oдреди катјоне у
коришћење
раствору;
реагенаса и
 напише реакције
извођење
за доказивање
квалитативне
анјона;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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анализе;
Прва аналитичка
група катјона (групни
реагенс,упознавање
реакција на сребро
(I) јон и олово(II)
јон);
Друга аналитичка
група катјона (сулфо
базе и сулфо
киселина, групни
реагенс, упознавање
реакција на жива (II)
јон, бизмут (III) јон,
бакар (II) јон и арсен
(III) јон);
Трећа аналитичка
група катјона (групни
реагенс,упознавање
реакција на гвожђе
(III) јон, цинк (II) јон и
алуминијум (III) јон,
амфотерност цинк (II)
хидроксида и
алуминијум (III)
хидроксида);
Четврта аналитичка
група катјона (групни
реагенс, упознавање
реакција на баријум
(II) јон и калцијум (II)
јон);
Пета аналитичка
група (упознавање
реакција на калијум
(I) јон, натријум (I)
јон, амонијум јон и
магнезијум (II) јон);
Упознавање
реакција на
хлоридни, бромидни,
јодидни, нитритни,
ацетатни и сулфидни
јон;
Упознавање
реакција на
карбонатни,
оксалатни, боратни и
сулфитни јон;
Упознавање
реакција на
фосфатни,
тиосулфатни,
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oдреди анјоне у
раствору;
oдреди састав
непознате соли;
правилно рукује
лабораторијским
прибором и
реагенсима.
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нитратни и сулфатни
јон;
Извођење самосталне
анализе.

2.

3.

Раствори

Примена хемијске
кинетике на раствор
електролита

13

19

Теорија:
 Вода као
растварач,процес
растварања;
 Растворљивост;
 Прави растворисастав раствора;
 Масени удео,
количинска
концентрација,
масена
концентрацијазадаци;
Колоидни раствори.

Теорија:
 Електролити-степен
јонизације, слаби и
јаки електролити;
 Сузбијање
јонизације слабих
електролита;
 Константа
јонизације;
 Јонски производ
воде;
 Водонични
експонент;
 Пуфери;
 Израчунавање рН
вредности у
растворима пуфера;
 Хидролиза соли;
 Сузбијање
хидролизе;
 Производ
растворљивости;
 Образовање талога;
 Растварање талога;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

илуструје
структуру
молекула водеводоничну везу и
утицај структуре
воде на
растворљивост;
 објасни како се
мења
растворљивост са
температуром;
 израчуна
концентрацију
раствора;
 објасни особине
колоидних
раствора;
објасни разлику
између правих и
колоидних раствора
 разликује јаке и
слабе
електролите
 објасни како се
сузбија јонизација
слабих
електролита;
 разуме значај
константе
јонизације;
 повезже јонски
производ воде и
рН;
 објасни
механизам
дејства пуфера,
капацитет
пуфера;
 израчуна рН
вредност у
раствору пуфера;
 направи раствор
пуфера;
 објасни како
реагује водени
раствор соли;
 сузбије












праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
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Теорија:
4.

Гравиметрија

18








Принципи
гравиметрије;
Операције у
гравиметријској
анализи;
Израчунавање
резултата у
гравиметрији;
Израда
стехиометријских
задатака.

Вежбе:
 Мерење на
аналитичкој ваги;
 Одређивање
кристалне воде у
баријум хлориду;
 Одређивање
гвожђа;
Одређивање хлорида.



















5.

Квантитативна
хемијска
25
анализа:волуметрија
- метода
неутрализације

Теорија:
 Општи принципи и
подела волуметрије;
 Стандардни
раствори (примарни
и секундарни);
 Титрација, завршна
тачка титрације
 Израчунавање
резултата

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







хидролизу
раствора соли;
објасни
производ
растворљивостиобразовање
талога и
растварање
талога;
објасни
принципе
гравиметријске
анализе;
објасни
операције у
гравиметријској
анализи;
израчуна
резултате у
гравиметријској
анализи;
наведе примере
гравиметријских
одређивања.









праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
тестове
практичних
вештина
дневнике
вежби

мери на
аналитичкој ваги;
објасни
операције у
гравиметријској
анализи;
самостално
уради
гравиметријску
анализу;
одреди
кристалну воду у
баријум хлориду;
гравиметријски
одреди гвожђе;
гравиметријски
одреди хлориде.
разликује
квантитативну од
квалитативне
анализе;
наведе поделу и
основне
принципе
волуметријске
анализе;
разликује









праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
тестове
практичних
вештина
дневнике
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за приод 2018-2022. год.
волуметрије;
 Метода
неутрализацијестандардни
раствори, завршна
тачка титрације,
избор индикатора;
 Титрација јаке
киселине јаком
базом;
 Титрација слабе
киселине јаком
базом;
Титрација полибазних
киселина;
Вежбе:
 Припремање и
израчунавање
концентрације
примарног
стандардног
раствора калијум
хидроген карбоната;
 Припремање и
стандардизација
секундарног
стандардног
раствора
хлороводоничне
киселине;
 Припремање и
секундарног
стандардног
раствора натријум
хидроксида;
 Одређивање
натријум
хидроксида;
 Одређивање
сулфатне киселине;
 Одређивање
ацетатне киселине
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примарне и
секундарне
стандардне
растворе;
одреди завршну
тачку титрације и
бира
одговарајући
индикатор;
објасни киселобазне
индикаторе;
израчуна
концентрацију
испитиваног
раствора или
масу супстанце у
испитиваном
раствору;
прати промену
рН у току
титрације;

вежби

пипетира и
титрује;
припреми
раствор одређене
концентрације;
припреми
примарни
стандардни
раствор калијум
хидроген
карбоната;
припреми
секундарни
стандардни
раствор хлоридне
киселине;
припреми
секундарни
стандардни
раствор натријум
хидроксида;
стандардизује
раствор хлоридне
киселине;
стандардизује
раствор натријум
хидроксида;
самостално
уради
волуметријску
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6.

Волуметрија-метода
преципитације,
комплексометрија и
оксидоредукција

за приод 2018-2022. год.

27

анализу;
 одреди методом
неутрализације
масу натријум
хидроксида у
раствору;
 одреди методом
неутрализације
масу сулфатне
киселине у
раствору;
одреди методом
неутрализације
масу ацетатне
киселине.
Теорија:
 објасни како се
 Метода
стандардизује
преципитацвије;
секундарни
 Метода
стандардни
комплексометрије;
раствор сребро
 Метални
нитрата;
индикатори;
 објасни како се
 Метода
одређују хлориди
оксидоредукцијеметодом
теоријске основе и
преципитације;
оксидоредукциони
 објасни
потенцијал;
стандардне
 Перманганометријарастворе у
стандардни раствори
методи
и одређивање
комплексометриј
завршне тачке
е;
титрације;
 знати металне
 Јодометрија и
индикаторе;
јодиметрија одреди масу
стандардни раствори
метала методом
и одређивање
комплексометриј
завршне тачке
е;
титрације;
 објасни
 Израда
оксидоредукцион
стехиометријских
а средства;
задатака;
 објасни
Вежбе:
оксидоредукцион
 Припремање
и потенцијал;
примарног
 припреми и
стандардног
стандардизује
раствора натријум
секундарни
хлорида и
стандардни
израчунавање
раствор калијум
његове
перманганата;
концентрације;
 објасни методу
 Припремање и
перманганометри
стандардизација
је;
секундарног
 објасни методу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
тестове
практичних
вештина
дневнике
вежби
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за приод 2018-2022. год.
стандардног
раствора сребро
нитрата титрацијом
по Мору;
 Одређивање
натријум хлорида
поМору;
 Припремање
примарног
стандардног
раствора
комплексона III и
израчунавање
његове
концентрације;
 Одређивање
калцијума;
 Припремање
примарног
стандардног
раствора натријум
оксалата и
израчунавање
његове
концентрације;
 Припремање и
стандардизација
секундарног
стандардног
раствора калијум
перманганата;
 Одређивање гвожђа
методом
Оксидо
редукције.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

јодиметрије.

примени стечено
знање о
волуметрији у
методи
преципитације,
комплексометриј
еи
оксидоредукције;
 припреми
примарни
стандардни
раствор натријум
хлорида;
 припреми
секундарни
стандардни
раствор сребро
нитрата;
 стандардизује
раствор сребро
нитрата;
 одреди масу
натријум хлорида
титрацијом по
Мору;
 припреми
примарни
стандардни
раствор
комплексона III;
 одреди масу
калцијума у
раствору методом
комплексометриј
е;
 припреми
примарни
стандардни
раствор натријум
оксалата;
 припреми
секундарни
стандардни
раствор калијум
перманганата;
 стандардизује
раствор калијум
перманганата;
одреди масу гвожђа
методом
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за приод 2018-2022. год.
оксидоредукције.

Укупан број часова:

136

Корелација:
Хемија

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив
Фармацеутска технологија
предмета:
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
фонд часова:
настава:
68
102
60
Недељни
2
3
/
фонд часова:
Подела
 ученици се деле на групе до 10 ученика
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
-Упознавање саначином прописивања и издавања лекова;
-Стицање знања о врстама и особинама сировина и амбалаже за израду и паковање појединих типова
фармацеутских препарата;
-Стицање знања о начину, специфичностима израде и сигнирању разних облика фармацеутских
препарата у магистралној, галенској и индустријској пракси и начину испитивања квалитета готових
препарата према фармакопејским захтевима и стицање одговарајућих практичних вештина;
-Повезивање стечених знања о особинама и изради фармацеутских препарата са фармацеутским
операцијама и уређајима који се користе за њихову израду;
-Упознавање са принципима добре произвођачке праксе (GMP) и обезбеђивања квалитета;
-Упознавање са принципима добре праксе у дистрибуцији (GDP);
-Формирање свести о важности поштовања прописа израде фармацеутских препарата,правилном
сигнирању и чувању за квалитет готовог фармацеутског препарата;
-Подстицање жеље за сталним професионалним усавршавањем;
Развој особина неопходних за рад у струци:прецизност, уредност, лична и професионална одговорност,
спремност за тимски рад
Ред.
број

2.

Модул

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу

Фармац
еутски
препар
ати
типа
прашко
ва

24 (10 часова Теорија:
теорија, 14
-Предности и
часова вежбе) недостаци прашкова
као облика
дозирања;
-Подела прашкова по
Ph.Jug. IV, ;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у стању
да:
-наведе предности
недостатке прашкова
као облика дозирања;
-објасни методе
прописивања
прашкова по рецепту,
-објасни израду,

Вредновање
остварености
исхода
Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-наведе предности
недостатке
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1.

Начин
пропис
ивања и
дозира
ња
лекова

за приод 2018-2022. год.

25 (10 часова
теорија, 15
часова
вежби)

-Методе
прописивања
прашкова по
рецепту;
-Особине,
паковање,сигнирање
и употреба и
испитивање свих
официналних врста
прашкова (осим
стерилних)
Вежбе:
-Израда свих врста
официналних
прашкова (осим
стерилних)
- Фармакопејска
испитивања
прашкова

особине, начин
паковања,сигнирања и
употребу свих врста
официналних
прашкова (осим
стерилних)
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања прашкова;
-разуме значај
прашкова и њихово
дозирање
-правилно изради
препарат типа
прашкова (осим
стерилних);
-правилно запакује
препарате типа
прашкова у прописану
амбалажу и прописно
их сигнира;
-изведе испитивања
варирања масе
прашкова

прашкова као
облика дозирања;
-објасни методе
прописивања
прашкова по
рецепту,
-објасни израду,
особине, начин
паковања,сигнирањ
а и употребу свих
врста официналних
прашкова (осим
стерилних)
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања
прашкова;
-разуме значај
прашкова и њихово
дозирање
-правилно изради
препарат типа
прашкова (осим
стерилних);
-правилно запакује
препарате типа
прашкова у
прописану
амбалажу и
прописно их
сигнира;
-изведе
испитивања
варирања масе
прашкова

Теорија:
-рецепт као облик
прописивања лекова
(делова рецепта,
начин прописивања
рецепта, издавање
лекова на основу
рецепта);
-Латински називи и
скраћенице који се
користе у
магистралној пракси
и при прописивању
рецепта;
-Дозирање лекова
(дозе и

-разуме значај рецепта
као облика
прописивања лекова;
-наведе делове
рецепта;
-објасни начин
прописивања лекова
на рецепт;
-дефинише значење
дозирања лека;
-разуме значај доза за
децу и одрасле;
-прерачуна дозе према
маси, узрасту и
телесној површини

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-разуме значај
рецепта као облика
прописивања
лекова;
-наведе делове
рецепта;
-објасни начин
прописивања
лекова на рецепт;
-дефинише
значење дозирања

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
препрачунавањ
доза,прерачунавање
терапеутских
концентрација)
Вежбе:
-Упознавање са
обрасцем за писање
рецепта;
-Увежбавање
латинских израза и
скраћеница
-Прерачунавање
доза (задаци( према
маси,узрасту и
телесној површини;
-Прерачунавање
терапеутских
концентрација

3.

Фармац
еутски
препар
ати
типа
раствор
а

53 (20 часова
теорија, 33
часова
вежби)

Теорија:
-Дефиниција
раствора;
-Предности и
недостаци раствора
као облика
дозирања;
-Улога правих и
колоидних раствора
у фармацији;
-Подела раствора
према Ph.Jug. IV,
Ph.Jug. V;
-Дефиниција
растворљивости,
фактори који утичу на
растворељивост,
изражавање
растворљивости по
Ph.Jug. IV, Ph.Jug. V;
-Примена
посредника за
растварање;
-Класификација и
особине растворача
за израду
фармацеутских
раствора;
-Особине, начини
добијања и
испитивање
пречишћене воде;
-Особине, начин
прописивања,пакова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

лека;
-разуме значај доза
за децу и одрасле;
-прерачуна дозе
према маси,
узрасту и телесној
површини

-наведе Предности и
недостатке раствора
као облика дозирања
-објасни улогу правих
и колоидних раствора
у фармацији;
-наведе поделу
раствора према
Ph.Jug. IV, Ph.Jug. V;
-објасни
растворљивост;
-наведе врсте и
особине растворача за
израду фармацеутских
раствора;
-објасни израду,
особине, начин
прописивања,паковањ
е,сигнирање,употерба
и испитивање свих
официналних врста
раствора (осим
стерилних);
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања раствора;
-схвати значај
појединих врста
раствора у савременој
терапији,
-на основу
официналног прописа
или рецепта правилно
изради све врсте

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-наведе предности
и недостатке
раствора као
облика дозирања
-објасни улогу
правих и колоидних
раствора у
фармацији;
-наведе поделу
раствора према
Ph.Jug. IV, Ph.Jug. V;
-објасни
растворљивост;
-наведе врсте и
особине растворача
за израду
фармацеутских
раствора;
-објасни израду,
особине, начин
прописивања,паков
ање,сигнирање,упо
терба и испитивање
свих официналних
врста раствора
(осим стерилних);
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања
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4.

Фармац
еутски
екстрак
тивни
препар
ати

за приод 2018-2022. год.

38 (18 часова
теорија, 30
часова
вежби)

ње,сигнирање,употр
еба и испитивање
свих официналних
врста раствора (осим
стерилних)
Вежбе:
-Добијање и
испитивање
пречишћене воде;
-Израда свих
официналних врста
раствора (осим
стерилних);
-Фармакопејска
испитивања раствора

официналних раствора
(осим стерилних),
запакује их у
прописану амбалажу и
прописно сигнира.

раствора;
-схвати значај
појединих врста
раствора у
савременој
терапији,
-на основу
официналног
прописа или
рецепта правилно
изради све врсте
официналних
раствора (осим
стерилних),
запакује их у
прописану
амбалажу и
прописно сигнира.

Теорија:
-Екстракцијадефиниција, циљ и
закони екстракције;
-Официналне методе
екстракције по
Ph.Jug. IV;
-Растварачи за
израду
екстрактивних
препарата;
Особине,паковање,с
игнирање и употреба
елстрактивних
препарата;
-Стандардизација
екстрактивних
препарата
Вежбе:
-Израда свих врста
екстрактивних
препарата
(мавцерата,инфуза,д
екокта и
тинктура,сирупа,чајн
их мешавина);
-Фармакопејска
испитивања
екстрактивних
препарата

-објасни методе
екстракције (
официналне методе
екстракције по Ph.Jug.
IV);
-опише особине
растврача за
екстракцију;
-објасни
израду,сособине,паков
ање, сигнирање и
употребу свих врста
екстрактивних
препарата;
-објасни
фармакопејска
испитивања
екстрактивних
препарата;
-схвати место и улогу
екстрактивних
препарата у
савременој терапији
(фитотерапија);
-правилно изради
различите врсте
екстрактивних
препарата;
-запакује их у
прописану амбалажу и
прописино сигнира

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-објасни методе
екстракције (
официналне
методе екстракције
по Ph.Jug. IV);
-опише особине
растврача за
екстракцију;
-објасни
израду,сособине,па
ковање, сигнирање
и употребу свих
врста
екстрактивних
препарата;
-објасни
фармакопејска
испитивања
екстрактивних
препарата;
-схвати место и
улогу
екстрактивних
препарата у
савременој
терапији
(фитотерапија);
-правилно изради
различите врсте

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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екстрактивних
препарата;
-запакује их у
прописану
амбалажу и
прописино сигнира

5.

Фармац
еутски
препар
ати
пакован
и под
притиск
ом

10

6.

Апотека

30

Теорија:
-Подела
фармацеутских
препарата пакованих
под притиском
-Аеросолидефиниција,састав,за
хтеви за
аеросоле,означавањ
е аеросола,врсте и
особине потосних
гасова за
аеросоле,посуде за
оаковање аеросола;
-Препарати за
инхалацијудефиниција,особине,
подела (течни
препарати за
инхалацију, течни
препарати за
растпршивање,
препарати за
инхалацију под
притиском и са
дозатором,
прашкови за
инхалацију)
Вежбе у блоку:
-делови апотеке
-организација и
расподела послова у
апотеци(наручивање,
запремање
распоређивање,лаге
ровање робе,
магистрална израда
препарата и лекова
на рецепт, ручна
продаја,
организација
дежурства);
-Евиденција у
апотеци;
-Примена рачунара у
обради података у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-наведе поделу
фармацеутских
препарата пакованих
под притиском;
-схвати значај и улогу
наведених препарата у
савременој терапији

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-наведе поделу
фармацеутских
препарата
пакованих под
притиском;
-схвати значај и
улогу наведених
препарата у
савременој
терапији

- објасни организацију
и расподелу послова у
апотеци;
-наведе начин и врсте
вођења евиденције у
апотеци

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
- објасни
организацију и
расподелу послова
у апотеци;
-наведе начин и
врсте вођења
евиденције у
апотеци
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апотеци

7.

Рецепту
рна
израда
прашко
ва,
раствор
аи
екстрак
тивних
препар
ата

Укупан број
часова:

30

Вежбе у блоку:
-Рецетурна израда
прашкова, раствора и
екстрактивних
препарата.

-самостално реши
проблеме везане за
израду препарата типа
прашкова, раствора и
екстрактивних
препарата .

230

Корелација:
 Хемија
 Биологија
 Физика
 Математика
 Анатомија и физиологија
 Латинки језик
 Микробиологија са епидемиологијом
 Здравствена психологија
 Патофизиолигија
 Аналитичка хемија
 Организација фармацеутске делатности
 Фармацеутскo технолошке операције и поступци
 фармакогнозија са фитофармацијом
 Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
 Броматологија са дијететиком
 Токсикологија
 Фармакологија и фармакотерапија
 Козметологија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Фармакогнозија са фитотерапијом
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
68
68
30
Недељни фонд
2
2
часова:
Подела одељења у
Две (по 15 ученика)
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
- самостално реши
проблеме везане за
израду препарата
типа прашкова,
раствора и
екстрактивних
препарата .

Практична
настава:
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Циљеви предмета:
– Стицање знања о сировинама природног порекла која имају лековита својства или имају неку другу
примену у савременој фармацеутској пракси (особине, порекло, састав, деловање, употреба);
– Стицање практичних вештина везаних запроцесе идентификације и оцене квaлитета сировина
природног порекла које се користе у фармацеутској пракси;
– Стицање знања о физиолошки активним супстанцама које настају биохемијским путевима у
биљном организму као и о њиховом деловању у смислу терапије или адјувантне тарапије
одређених обољења;
– Стицање знања о фитопрепаратима и рационалној фитотерапији као и о употреби појединих дрога
или њихових састојака за израду фитопрепарата;
– Стицање знања о организованом узгоју лековитог биља и производњи дрога за фармацеутску
употребу;
– Развијање професионалне рутине и односа у професионалном раду са лековитим и другим
фармацеутским сировинама природног порекла
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова
САДРЖАЈИ по модулу
По завршеном
остварености
модулу ученик ће
исхода
бити у стању да:
Дроге,
Теорија:
Теорија
Вредновање
 теоријска
фитотерапија
настава (14  Историјски преглед
 наведе историју остварености
1.
и
исхода вршити
часова)
употребе дрога у
лечења биљем
фитопрепарат  вежбе (14
кроз:
терапији;
као и употребу
и
 праћење
дрога кроз
часова)
 Биологија ћелије и
историју;
остварености
ткива;
исхода
 објасни грађу
 Дефиниција,
биљне ћелије,
 тестове знања
класификација и
биљна ткива,
порекло дрога;
 дневнике
организацијациј
вежби
 Вегетативни органи и
у биљних
размножавање
организама;
биљака;
 Систематика биљака;  наведе основне
принципе
 Сакупљање дрога,
систематике
њихова обрада;
биљака;
 Испитивање

наведе опште
квалитета дрога и
принципе
фактори који утичу на
сакупљања
квалитет дрога;
дрога из
 Секундарни
природе као и
метаболити биљака;
организоване
 Карактеристике,
производње
особине и
дрога;
класификација

објасни
фитопрепарата;
примарну
 Принципи
обраду дрога
фитотерапије.
(сакупљање,
сушење,
стабилизација ,
уситњавање);
 наведе и објасни
узроке кварења
дрога;
 наведе начине
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Вежбе:
 Цитологија и
хистологија биљака;
 Фармацеутска
систематика биљака;
 Сушење,
уситњавање,
стабилизација и
паковање дрога
 Параметри
испитивања;
квалитета
фитопрепарата.

2.

Сапонозиди и
сапонозидне
дроге

 теоријска
настава (12
часова)
 вежбе (12
часова)

Теорија:
 Сапонозиди:
дефиниција,
особине, хемијска
грађа, подела,
доказивање,
одређивање,
екстракција;
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и делују
експекторантно:
Primulae radix
Senegae radix
Verbasci flos
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и делују

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

спречавања
кварења дрога;
 наведе основне
принципе
настанка
физиолошки
активних
супстанци у
сировинама
природног
порекла;
 наведе
принципе
рационалне
фитотерапије;
 наведе основне
карактеристике
и параметре
испитивања
квалитета
фитопрепарата.
Вежбе
 Препозна
делове биљака;
 Наведе
ботаничку и
фармацеутску
номенклатуру
биљних
фамилија;
 изведе правлно
паковање дрога

Теорија
 наведе основне
особине
сапонозида;
 наведе општу
хемијску
структуру
сапонозида;
 наведе могуће
начине
идентификације
сапонина;
 наведе начин
одређивања
количине
сапонозида у
дрогама;

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове знања
 тестове
практичних
вештина
 дневнике
вежби
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диуретично:
 опише начин
Herniariae herba
изолације
Equiseti herba
сапонина из
 Дроге које садрже
дроге;
тритерпенске
 опише начин
сапонозиде и делују
правилног
антиинфламаторно:
екстраховања
Glycyrrhizae radix
активне
Hippocastani semen
материје из
 Дроге које садрже
дроге;
тритерпенске
 схватити значај
сапонозиде и делују
употребе
адаптогено:
сапонозидних
Ginseng radix
дрога у
 Дроге које садрже
савременој
тритерпенске
терапији.
сапонозиде и
користе се у
дерматологији и
козметици:
Hederae helicis folium
Calendulae flos
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и
користе се за њихово
изоловање:
Saponariae radix
Quillaiae cortex
 Дроге које садрже
стeроидне
сапонозиде и
користе се за њихово
изоловање:
Dioscoreae tuber
Вежбе
 препозна биљку
у природи,
правилно убере
Вежбе:
дрогу, осуши је,
 Сапонозиди:
чува;
доказивање,
 препозна дрогу
одређивање;
макроскопски и
 Макроскопија
микроскопски.
и микроскопија
сапонозидних дрога.
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Танини и
танинске
дроге

за приод 2018-2022. год.




теоријска Теорија:
настава
 Танини:
(10
дефиниција,
часова)
особине, хемијска
вежбе
грађа, подела,
(10
доказивање,
часова)
одређивање,
екстракција.
 Дроге које садрже
хидролизујуће
танине:
– Gallae
 Дроге које садрже
кондензоване
танине:
– Tormentilae
rhizoma
– Hyperici herba
 Дроге које садрже
мешовите танине:
– Quercus cortex
– Hamamelidis
folium















Вежбе
 Танини доказивање,
одређивање;
 Макроскопија
танинских дрога.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија
наведе
основне
особине
танина;
објасни
поступак
изолације
танина из
дроге;
дефинише
значај
употребе
танинских
дрога у
савременој
терапији;
наведе
основне
појмове о
дрогама које
садрже танине;
наведе
основне
појмове о
дрогама које
садрже
деривате
флороглуцинол
а;
наведе
поступак
екстраховања
активних
материја из
дроге;
препозна дрогу
макроскопски

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остваренос
ти исхода

тестове
знања

дневнике
вежби

Вежбе

да препозна
биљку у
природи, да
правилно
убере дрогу,
осуши је, чува;

препозна
дрогу
макроскопски
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4

Дроге које
садрже
деривате
флороглуцин
ола, етарска
уља и смоле

за приод 2018-2022. год.




теоријска Теорија:
настава
 Етарска уља:
(20
дефиниција,
часова)
особине, хемијска
вежбе
грађа, подела,
(20
доказивање,
часова)
добијање,
локализација,
екстракција.
 Ароматичне дроге
са седативним
деловањем:
– Valerianae radix
et rhizoma
 Ароматичне дроге
са деловањем на
респираторне
органе:
– Anisi fructus
– Thymi folium
– Foeniculi fructus
– Eucalypti folium
 Ароматичне дроге
са
антииинфламаторни
м деловањем:
– Chamomillae
flos
 Ароматичне дроге
са стомахичним
деловањем:
– Menthae
piperitae folium
– Melissae folium
– Carvi fructus
– Coriandri fructus
 Ароматичне дроге
која делују као
горка средства:
– Absinthii herba
– Millefolii herba
 Ароматичне дроге
са диуретичним
деловањем:
– Juniperi fructus
– Petroselini radix
 Ароматичне дроге
са антисептичним
деловањем:
– Salviae folium
– Caryophylli flos
 Ароматичне дроге
са рубефацијентним

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија

наведе
основне
особине
етарских уља и
њихову
распрострање
ност у
природи;

наведе и
опише начине
идентификациј
е етарских уља
и одређивање
њихове
количине у
дрогама;

наведе
основне
појмове о
дрогама које
садрже
етарско уље;

дефинише
значај
употребе
појединих
дрога са
етарским
уљем у
терапији;

наведе
основне
појмове
смолама,
балзамима и
олеорезинама
(хемијски
састав,
деловање,
употреба);

наведе могуће
начине
добијања
смола,
балзама или
олеорезина из
природних
извора;

објасни значај
употребе
смола,балзама
и олеорезина.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остваренос
ти исхода

тестове
знања

тестове
практичних
вештина

дневнике
вежби
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деловањем:
 Lavandulae flos
 Rosmarini folium
 Camphorae
aetheroleum
 Ароматичне дроге
са
антихелминтичним
и инсектицидним
деловањем:
– Cinae flos
– Pyrethri flos
 Ароматичне дроге
које се користе као
коригенси:
– Citri flavedo
– Zingiberis
rhizoma
– Cinnamomi
cortex
– Vanillae fructus

Смоле, балзами и
олеорезине:
– Terebinthina et
colophonium
– Balsamum
peruvianum
– Balsamum
tolutanum
– Resina benzoe
– Мastix.
Вежбе

Етарска уљадоказивање,
добијање;

Макроскопија и
микроскопија
Вежбе
ароматичних дрога;  препозна

Макроскопија и
дрогу
органолептичке
макроскопски
особине: Balsamum
и
peruvianum, Resina
микроскопски;
benzoe

изолује
етарска уља из
дрога;

препозна
биљку у
природи, да
правилно
убере дрогу,
осуши је;

препозна
дрогу
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макроскопски

5.

Масне
материје
(липиди),
угљени
хидрати,
слатке дроге,
гуме и слузи





теоријска Теорија:
настава
 Масти, уља.
(12
– Jecoris oleum
часова)
– Ricini oleum
вежбе
– Olivae oleum
(12 часа)
– Lini oleum
 Mасна уља са γлиноленском
киселином
Oenotherae oleum
 Природни воскови:
– Cera jojobae
– Cera alba et
flava
– Cetaceum
– Cera lanae
 Лецитин
 Glycina max
 Угљени хидрати
природног порекла
који се користе у
фармацеутској
пракси (особине,
употреба, порекло):
– D-glukoza
– D-fruktoza
– D-manitol
– D- Sorbitol
– Saharoza
– Skrob
– Dekstrin
– Ciklodekstrin
– Dekstran
– Inulin
 Слатке дроге:
– Mell
 Manna
 Природне гуме:
– Acaciae gummi
– Tragacantha
 Слузне дроге:
– Altheae radix et
folium
– Malvae flos
– Farfarae folium
– Lini semen
– Salep tuber
– Agar

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија

наведе
основне
појмове о
липидима
(структура,
класификација
, особине) ;

наведе
биолошке
изворе који их
садрже;

дефинише
значај
липидних
материја у
терапији и
фармацеутској
пракси;

наведе
основне
појмове о
гумама и
слузима;

наведе
основне
појмове о
дрогама које
садрже гуме и
слузи;

препозна
биљку у
природи, да
правилно
убере дрогу,
осуши је, чува;

наведе
начине
екстракције
активних
материја из
дроге;

дефинише
значај
употребе
дрога са
гумама и
слузима у

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остваренос
ти исхода

тестове
знања

дневнике
вежби
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–
–
–

Karagen
Lichen islandicus
Plantago spp.

Вежбе
 Органолептичке
особине и
идентификација
масних
материја(Jecoris
oleum, Ricini oleum,
Olivae oleum, Lini
oleum, Cera alba,
Cetaceum,Cera
lanae)
 Макроскопија
дрога;
 Микроскропија
скроба;
 Макроскопија
дрога.

6.

Хербаријум
лековитог
биља, узгој
лековитог
биља и
организована
производња
дрога

вежбе у
блоку (30
часова)

Израда хербаријума
лековитог биља из
свих обрађених
фармакогнозијских
група;
Посета центрима који
се баве производњом
лековитог биља и
биљних дрога од
гајења, преко брања,
сушења, прераде до
паковања и чувања.
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терапији

Вежбе:

идентификује
и изолује
масне
материје из
природних
извора

препозна
дрогу
макроскопски
и
микроскопски
(скроб)

препозна
дрогу
макроскопски
 препозна
одговарајуће
биљке на
терену на коме
су
распрострањен
е;
 наведе
најпогодније
време и начин
за брање
одговарајућих
дрога;
 на правилан
начин сакупља
дроге;
 оствари
професионални
ји однос према
лековитом
биљу и
његовом узгоју
и преради;
 опише изглед и

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
оствареност
и исхода

дневнике
вежби
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наведе
принцип рада
уређаја који се
користе у
производњи
биљних дрога;
опише
организацију рада
и реалне услове
рада у оквиру
производње
биљних дрога.

Укупан број часова:
166

Корелација:
– Хемија
– Биологија
– Латинки језик
– Алитичка хемија
– Организација
фармацеутске
делатности
– Фармацеутске
операције и
поступци
– Фармацеутска
хемија са
аналитиком
лекова
– Броматологија са
дијететиком
– Токсикологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Грађанско васпитање
Разред:
ДРУГИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
34
/
Недељни фонд
/
часова:
Подела одељења у
Да
групе:
Циљеви предмета:





Ред.
број

Настава у блоку:
/
/

Практична
настава:
/
/

Упознавање ученика са врстама права и природом (универзалност, целовитост, недељивост)
Упознавање ученика са начинима и механизмима заштите права
Сагледавање значаја личног ангажовања у заштити сопствених права и права других људ
Подстицање ученика на активну партципацију у животу школе
Развијање вештина планирања акција
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
САДРЖАЈИ теми
остварености исхода
Тема
часова
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:



1

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТ
И

18

●
●
●
●

.
●

●
●
●
●

●

●

Потребе и права
Права и правила
Права и закони
Међународна
документа о
заштити права
Права и вредности

Врсте права
Односи међу
правима
Сукоб права
Дечја и људска
права

Конвенције и
заступљеност права
у штампи
Одговорност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Објасни
значење и
смисао људских
права



Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

● Разликује врсте
људских права
(лична,
политичка,
социјалноеконо
мска, културна,
здравствена
права)
● Анализира и
објашњава
однос права и
одговорности
● Објасни
целовитост и
узајамну
повезаност
људских права
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●
●
●

одраслих
Одговорност деце
Кршење права
детета
Заштита права
детета

● Објасни
универзалност и
развојност
људских права
● Објашњава
потребу
посебне
заштите права
детета
● Проналази
примере и
показатеље
остваривања и
кршења
људских праваа
● Процени
положај
појединца и
друштвених
група са аспекта
људских права
● Објасни
механизме и
начине за
заштиту
људских права
● Анализира и
тумачи основна
међународна и
домаћа
документа из
области
људских права
● Објасни улогу
најзначајнијих
институција и
процедуре
заштите
људских права
Објасни улогу
појединца и група
у заштити људских
права

ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

16
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●

Идентификује
проблеме у
својој локалној
заједници/
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школи

●

Анализира
изабране
проблеме,
изучава их

●

Предлаже
активности и
дискутује о
њима са
осталим
члановима
тима

●

Сарађује 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
●
Укупан број часова:

34

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Други
Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:
34
1

Вежбе:
/
/

Настава у блоку:
/
/

Практична
настава:
/
/

Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит
религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних
вредности Цркве којој историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета;
упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и
толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских погледа, као и научних
сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Ред.
ИСХОДИ
број
Број
Препоручени
По завршеној
Вредновање
Тема
часова
САДРЖАЈИ по теми
теми ученик ће
остварености исхода
бити у стању да:
I – УВОД
1
• Специфичности
• моћи да
наставе
сагледа садржаје Евалуацију наставе
1.
1. Понављање
Православног
којима ће се
(процењивање
кључних
катихизиса у
бавити
успешности реализације
појмова
средњој школи и
настава
наставе и
обрађених у
гимназијама;
Православног
остварености задатака
првом
• Рекапитулација
катихизиса у току и исхода наставе)
разреду средње
обрађених
2.
наставник ће остварити
школе
садржаја о Богу,
године
на два начина:
Цркви као
средњошколског
богослужбеној
или гимназијског
заједници,
образовања;
хришћанском животу. • моћи да уочи
какво је његово
предзнање из
градива
Православног
катихизиса
обрађеног
у претходном
разреду
школовања.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

II - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА
2. Стварање
света

за приод 2018-2022. год.
7

3. Стварање
човека по икони
и подобију
Божјем
4. Творевина и
човеково место
у њој
5. Свет је
створен са
циљем да
постане Црква
6. Представе

• Библијска
сведочанства о
стварању света и
човека;
• Учење Цркве о
стварању света и
човека;
• Последице
стварања ни из чега
по природу и човека;
• Творевина и
човеково место у њој;
• Свет је створен са
циљем да постане
Црква;
• Православна
иконографија о
стварању
света.

• моћи да
интерпретира
учење Цркве о
стварању света;
• моћи да
објасни да је
човек икона
Божја зато што је
слободан;
• моћи да
објасни да је
човек подобије
Бога зато што је
способан за
заједницу;

• Библијска и
светоотачка
сведочанства о
прародитељском
греху;
• Последице

• моћи да
објасни у чему се
састоји
прародитељски
грех;

стварања света
и
човека у
православној
иконографији

3

III ПРАРОДИТЕЉСК
И
ГРЕХ
7. Библијска
повест о

6
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процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
-путем анкетних
евалуационих листића;
• провером знања које
ученици усвајају на часу
и испитаивањем
ставова;

• моћи да
објасни да је Бог
створио свет са
циљем да вечно
живи у заједници
са Њим;
• бити
подстакнут да
просуђује о
смислу
постојања човека
и света;
• моћи да
разликује
особености
створеног и
нествореног;
• моћи да развија
одговорност за
сопствени живот
и живот других;
• моћи да
преиспитује и
вреднује
сопствени
однос према
Богу, другом
човеку и према
творевини
Божјој.
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прародитељски
греху
8.
Прародитељски
грех као
промашај
циља стварања
9. Светоотачко
тумачење
прародитељског
греха
10. Јединство
човека са Богом
– једини начин
да се превазиђе
смрт
11. Човекова
злоупотреба
творевине
12.
Прародитељски
грех у светлости
богослужбених
текстова

4

IV – СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
АДАМА ДО
ИЗРАИЉА)
13. Каин и Авељ
14. Ноје и барка,
као праслике
Христа и цркве
15. Црква и
Вавилонска кула
16. Авраамов
завет са Богом и
наговештај
Цркве Христове
17. Жртвовање
Исака као
праслика жртве
Христове
18. Јаков постаје

прародитељског
греха;
• Еколошки проблем
као једна од
последица човекове
отуђености од Бога;
• Превазилажење
еколошке кризе је
могуће повратком
човека у заједницу са
Богом;
• Појам
прародитељског
греха у
богослужбеним
текстовима.

6

• Тајна Христова у
историји
спасења;
• Лични однос са
Богом
Старозаветних
патријараха и
праотаца;
• Праслике Христа и
Цркве у периоду
старозаветних
патријараха и
праотаца

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да
сагледа
последице
прародитељског
греха и начин
њиховог
превазилажења;
• моћи да
објасни каква је
улога човека у
остваривању
назначења света;
• моћи да
просуди о
важности
учествовања у
литургијском
сабрању за
сопствено
спасење;
• бити подстакнут
да се
одговорније
односи
према природи;
• моћи да стекне
увид у личну
одговорност за
своје поступке;
• моћи да уочи
значај покајања
за своје спасење.
• моћи да уочи
да се Бог у
Старом и Новом
Завету открива
као личност и да
позива
човека у
заједницу са
Њим;
• моћи да, на
примеру Каина и
Авеља, закључи
да је свако
убиство –
братоубиство;
• моћи да, на
примеру Ноја,
схвати значење
појма праслика
Христа и Цркве
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Израиљ

5.

V - СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
МОЈСИЈА ДО
ХРИСТА)
19. Откривење
Бога Мојсију
(ЈХВХ, ὁὢν)
20. Пасха
21. Месија циљ
старозаветних
ишчекивања
22. Давид и
Соломон
23. Испуњење
старозаветних
пророштава у
Исусу
24. Праслике
Свете Тројице,
Исуса Христа и
Цркве у Старом
Завету
(систематизациј
а

8

• Повезивање
појмова: Стари и
Нови Израиљ; мâна и
Причешће, Пасха и
Васкрсење,
Педесетница и
Силазак Светог Духа
на Апостоле,
Помазаник или
Месија;
• Месија – циљ
старозаветних
ишчекивања;
• Откривење Бога
Мојсију;
• Пасха;
• Давид и Соломон;
• Делатност
старозаветнихпророк
а;
• Испуњење
старозаветних
пророштава у Исусу
Христу;
• Праслике Свете
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као места
спасења;
• моћи да, на
примеру
Вавилонске куле,
схвати да ни
једна људска
заједница мимо
Бога не води
остварењу
човековог
назначења;
• моћи да разуме
да је откривење
Аврааму почетак
остваривања
Цркве у историји;
• бити свестан да
је за
богопознање
неопходан личан
сусрет са Богом;
• моћи да разуме
да је обећање
потомства дато
Аврааму
духовног
карактера.
• знати да је
старозаветна
вера – вера у
једнога
Бога;
• моћи да
објасни нека од
старозаветних
пророштава која
су се остварила у
личности
Христовој;
• моћи да наведе
који старозаветни
догађаји јесу
праслика Сина
Божјег и
новозаветне
Цркве.
•
моћи
да
повезује догађаје
старозаветне и
новозаветне
историје;
• моћи да уочи
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теме)

6

VI –
СТАРОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
25. Мудросна
књижевност –
одабрани
одељци
26. Одабрани
одељци из
Псалама
Давидових
27.
Старозаветни
списи у

Тројице, Исуса Христа
и Цркве у Старом
Завету.

5

• Мудросна
књижевност;
• Псалми Давидови;
• Пророци Илија и
Јелисеј;
• Старозаветни списи
у
богослужењу Цркве.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

разлику између
уобичајеног
значења
речи
пророк и њеног
библијског
смисла;
• моћи да, на
примеру
пророчке
делатности,
увиди
значај
старања
о
социјално
угроженим
категоријама
друштва;
• моћи да схвати,
на примеру
Израиља, да
Црква има
наднационални
карактер;
• моћи да
упореди Десет
заповести са
Христовим
заповестима о
љубави;
• знати да је
месијанска идеја
присутна током
старозаветне
историје;
• моћи да
промишља о
сопственом месту
у
историји
спасења;
• моћи да се,
подстакнут
примерима,
смелије
суочи са грехом
самооправдавањ
а и сваким
грехом, уопште;
• моћи да уочи у
којој мери је
напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 2.
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богослужењу
Цркве

Укупан број часова:

разреда средње
школе.

34

Корелација
1.Српски језик и
књижевност
2.Историја
3.Географија
4.Екологија
5.Физика:
6.Философија
7.Социологија
8.Ликовна култура
9.Музичка култура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ТРЕЋИ РАЗРЕД

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
трећи
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
99
/
/
/
Недељни фонд
3
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Упознавање са основним одликама правца, представницима и њиховим делима
 Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима
 Систематизовање знања о основним правилима грађења речи
 Упознавање ученика са основама лексикологије
 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
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
број
Тема
часова
по теми
По завршеној
остварености исхода
теми ученик ће
бити у стању да:
Модерна
28
 Модерна у европској и  наведе одлике
Праћење
српској књижевности.
правца,
1.
остварености теме
Одлике симболизма и
представнике и
кроз тестове,
импресионизма
њихова дела
писано и усмено
 Шарл Бодлер:
 уочи и тумачи
изражавање и
„Албатрос“
модерне
писмене задатке
елементе у
 А. П. Чехов: „Ујка Вања“
изразу и
 Богдан Поповић:
форми
„Предговор Антологији
књижевног
новије српске лирике“
дела
 Алекса Шантић:

анализира
„Претпразничко вече“,
одабрана дела,
„Вече на шкољу“
износи
 Јован Дучић: „Благо
запажања и
цара Радована“
ставове
(избор), „Јабланови“
 Милан Ракић: „Долап“,
„Искрена песма“
 В. П. Дис: „Тамница“,
„Можда спава“
 Сима Пандуровић:
„Светковина“
 Бора Станковић:
„Нечиста крв“,
„Коштана“ или „Божји

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

287

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
људи“ (приповетка по
избору)
 Јован Скерлић: „О
Коштани“ или „Божји
људи“
 Петар Кочић:
„Мрачајски прото“ или
приповетка по избору

2.

Међуратна
књижевност

32

 Европска књижевност
између два рата
Одлике
експресионизма,
футуризма, надреализма
 В. Мајаковски: „Облак у
панталонама“
 Ф. Кафка: „Преображај“
или Х. Хесе: роман по
изборуили Е.
Хемингвеј: „Старац и
море“
 Р. Тагора: „Градинар“
(избор)
 Српска међуратна
књижевност
 М. Бојић: „Плава
гробница“
 Д. Васиљев: „Човек
пева после рата“
 М. Црњански:
„Суматра“
 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“

3.

Творба речи

4

 Просте, изведене и
сложене речи
 Основни појмови о
извођењу речи
 Важнији модели за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

 препозна
просте,
изведене и
сложене речи
 примени
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извођење именица,
придева и глагола
 Основни појмови о
творби сложеница и
полусложеница

основне
принципе
творбе речи

3.

Лексикологија

6

 Основни појмови из
 препозна и
лексикологије
одрeди
(лексема, њено
вредност
значење)
лексеме
 Полисемија и
 уме да се
хомонимија
служи
речницима
 Синонимија и
антонимија
 наведе
примере
 Састав лексике српског
синонима,
књижевног
антонима,
(стандардног) језика
хомонима,
 Дијалектизми,архаизми
жаргона…
и
историзми,неологизми,
жаргонизми,
вулгаризми
 Фразеологизми
 Термини
 Речници и служење
њима

4.

Правопис

7



5.

Култура
изражавања

22

Укупан број часова:

99

Основна
правила  примени
спојеног,
правописна
полусложеничког
и
правила у
одвојеног писања
писању
Скраћенице
сложеница,
полусложениц
а и синтагми
 скраћује речи у
складу са
прописаним
правилима
 Лексичке вежбе
 износи став,
користи
 Стилске вежбе
аргументе и
 Домаћи задаци
процењује
 Говорне вежбе
опште и
 Школски писмени
сопствене
задаци 4x2+2
вредности у
усменом и
писаном
изражавању
Корелација:
Интегративни наставни приступи са општим и стручним предметима, са
уметничким, образовним и културним институцијама, у редовној и
процесној настави у складу са темом и наставним садржајем.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви 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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода

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,
институције у
земљама чији се
језик учи
 Културни живот
(међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове
околине
(волонтерски рад)
 Медији (штампа,
телевизија,
електронски медији)
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик

 разуме основне

Тест
Контролни
задатак
Писмена вежба
Писмени задатак

Тема

 Свакодневн

1.

и живот
 Образовањ
е
 Познате
институције
 Културни
живот
 Заштита
човекове
околине
 Медији
 Историјски
догађаји
 Свет
компјутера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

поруке и захтеве
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
стандардним
језиком, поставља
питања и тражи
објашњења у вези
са темом
дискусије/разгово
ра
 разуме
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учи
 Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

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,
уређаји опрема;
гране
медицине/стоматол
огије;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

једноставније
текстове
(стандардна
писма,
информације о
процесу рада у
струци) који су
писани обичним
језиком или
језиком струке
 разуме опис

догађаја и
осећања
 разуме основни

садржај као и
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
 попуњава
рачуне,
признанице и
хартије од
вредности
 напише
једноставно
пословно писмо
према одређеном
моделу
 опише и појасни
садржај схема и
графикона
везаних за струку

291

Школски програм

за приод 2018-2022. год.


Укупан број часова:

66

пословна
комуникација на
страном језику
релевантна за
струку;

Корелација:

 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
 сажима садржај
текста, филма,
разговара и сл.
Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Хемија

Образовни профил: Фармацеутски
Назив предмета:
Немачки језик
Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку: Практична настава:
часова:
настава:
32
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као
и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Тема
часо
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми
остварености
ва
ученик ће бити у
исхода
стању да:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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1.
GEFÜHLE UND
EMOTIONEN

4

Liebe und
Liebeskummer
Liebe ist...?

2.
FANTASIEN,
TRÄUME UND
WÜNSCHE

Wovon träumen die
Leute?
4
Traum oder
Wirklichkeit?

Oktoberfest
3.

4.

EVENTS

NEUE
TECHNOLOGIEN

4

Erinnerungen

Eine virtuelle Welt
4
Vorteile, Nachteile

Anglizismen im
Deutschen
5.

SPRECHEN SIE
DENGLISH?

4

Dervisch oder Seutsch?

Die Erde braucht uns
6.

UMWELTSCHUTZ

4

Wir brauchen die Erde

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Разговор о
осећањима, ученик
је у стању да испољи
емоције на
немачком језику.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Упознавање са
научнофантастичним
терминима,
описивање својих
снова и фантазија.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Разговора о
различитим
манифестацијама,
прославама у
Немачкој.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Ученик распознаје
предности и
недостатке нове
технологије у
виртуелном свету.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о познатим
темама.
Стицање позитивног
односа према
другим језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
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7.

JUGENDWELT

8.

DEUTSCHLAND
UND DIE
DEUTSCHEN

4

Typisch Deutsch,
typisch Serbisch

4

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

Junge Helden
Wir sind cool

32

На тему омладине
ученик исказује
своје мишљење
какви су млади
данас и ко су били
њихови хероји.
Ученици упознају
немачку културу
упоређујући је са
српском.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Корелација: 5

Фармацеутски техничар
Руски језик
трећа

Разред:

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

30
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења
страног језика.
Број
часова

Ред.
број

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Будьте в
Форме,будьте в
тонусе

5

Моя семья-мое
богатство

5

Текст:Верховая езда.
«Любовь и моторы»
Что ты делаешь в
свободное время

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

Как получить нужную
информацию.Знакомс
тво с активностями в
свободное время

Умение
рассказывать о
том,что мы делаем
в свободное время

Ученики общаются с
продавцом в
магазине,выбирают
одежду и обувь

Употребление
сравнительной
степени.Умение
рассказать о своей
семье.

2.
О трудностях и
радостях жизни в
семье.Простая
сравнит ельная
степень.Выбираем
одежду,обувь

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Земля –наша
мать

за приод 2018-2022. год.
5

Текст:»Ночная
фиалка»Обозначение
часового времени.Пре
восходная степень.
«Камчатка»

Ученики учатся
обозначать
время,даты,выражать
невозможность,запрет

Умение рассказать
о животных и
зоопарках.

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви 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
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Тема
ОПШТЕ ТЕМЕ
1.
 Свакодневни живот

(генерацијски
конфликти и начини
превазилажења)
 Образовање
(образовање за све,
пракса и припреме за
будуће занимање,
размена ученика)
 Познате фирме,
предузећа, установе,
институције у
земљама чији се језик
учи
 Културни живот
(међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 разуме основне
поруке и захтеве
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
стандардним
језиком, поставља
питања и тражи

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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околине (волонтерски
рад)
 Медији (штампа,
телевизија,
електронски медији)
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик
учи
 Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ












2.

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

догађаја и
осећања
разуме основни
садржај као и
важније детаље у
извештајима,
брошурама и
уговорима везаним
за струку

 једноставним

средствима
опише статус и
образовање,
будуће
запослење
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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;

Укупан број
часова:

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 опише

делатност,
фирму, процес
рада или пак
преприча
телефонски
разговор или
одлуке неког
договора у
оквиру познате
лексике
 образложи краће
своје намере,
одлуке, поступке
попуњава
рачуне,
признанице и
хартије од
вредности
 напише
једноставно
пословно писмо
према
одређеном
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
сажима садржај
текста, филма,
разговара и сл.
- стручни предмети
- матерњи језик
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Фармацеутски техничар
Физичко васпитање
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

66
2

Подела одељења у
групе:

/

Настава у блоку:

Практична настава:

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:
15. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
16. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални
рад на њима;
17. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
18. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
19. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
20. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
21. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање
и провера
савладанос
ти
стандарда
из основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).

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

Тема

1.

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 Препознати
везе између
физичке
активности
и здравља.
 Објаснити
карактерист
ике
положаја
тела,
покрета и
кретања у
професији
за коју се
школује и
уочити оне,
које могу

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању се
обавља
сукцесивно у
току читаве
школске
године, на
основу
методологије
праћења,
мерења и
вредновања
ефеката у
физичком
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 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
могућности
ма школе а
по избору
ученика (12
часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).

2.

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

васпитању –
стандарди за
оцењивање
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма

 Вежбе снаге без и са малим
 Именовати
теговима (до 4 кг.);
моторичке
 Трчање на 800 м ученице и способности
које треба
1000 м ученици;
 Трчање на 60 м и 100 м; развијати и
која су
 Вежбе растезања (број
средства и
понављања и издржај у
методе за
крајњем положају),
њихов
 Полигони спретности и
окретности и спортске игре;развој;
 Применити
 Аеробик
(изводити)
 Обука техника пливања
адекватна
средства за
развој и
усавршавањ
е
моторичких
способности
из: вежби
обликовања
, атлетике,
гимнастике,
пливања и
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спортских
игара за
развој:
снаге,
брзине,
гипкости,
спретности
и
окретности.

3.

 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);
 Спортска
игра (по
избору)

 Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућностим
а школе


Фармацеутско-физиотерапеутска школа


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. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
- из упора за рукама,
зибом, премах одбочно
до упора пред рукама
(опружено).
- комбинација вежби која

 Кратко
описати
основне
карактерист
ике и
правила
спортске
гране
атлетике,
гимнастике
и спортске
гранедисциплина
које се уче.
 Демонстрир
ати – 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
карактерист
ика
физичког
васпитања
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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.
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)
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.


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Стручно веће

важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности.
 Ученици ће
желети да
се бави
физичким,
односно
спортским
активности
ма пошто ће
сагледати
(детектоват
и)
позитивне
карактерист
ике физичке
и спортске
активности
и њихове
позитивне
утицаје на
здравље,
дружење и
добро
расположе
ње.
 Сагледати
негативне
утицаје
савременог
начина
живота
(пушење,
дрога,
насиље,
деликвентн
о
понашање)
и свестан је
да
физичким,
односно
спортским
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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
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активности
ма могуће
је
предупреди
ти
негативне
утицаје
Путем
физичких
односно
спортских
активности
комуницира
ти са својим
друговима и
уживати у
дружењу и
контактима.
Довести у
везу
свакодневн
и живот и
способност
за учење и
практичан
рад са
физичким
односно
спортским
активности
ма и
правилном
исхраном.
Објаснити
да покрет и
кретање,
без обзира
на то којој
врсти
физичке,од
носно
спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја).
Ученик
ужива у
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извођењу
покрета и
кретања.
 Ученик
наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује
их на
школским
спортским
такмичењи
ма и у
слободном
времену.
 Препознаје
нетолерант
но
понашање
својих
другова и
реагује на
њега, шири
дух
пријатељств
а, истрајан
је у својим
активности
ма.
 Има
правилан
однос
према
окружењу у
којем
вежба,
рекреира се
и бави се
спортом.

Укупан број часова:

66

Корелација:
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Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Математика
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:









Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.

Ред.
број
Тема

1.

Практична
настава:

Експоненцијалн
аи
логаритамска
функција

Број
часов
а
14

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми


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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Експоненцијалн
а функција и њен
график
 Eкспоненцијалн
е једначине
 Појам инверзне
функције
 Дефиниција
логаритма и
особине
 Логаритамска
функција
 Појам инверзне
функције
 Једноставније
логаритамске
једначине

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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Тригонометријск
е функције

15

Аналитичка
геометрија у
равни

15

2.

3.

једноставних
израза
 реши
једноставније
логаритамске
једначине
користи калкулатор за
одређивање
вредности логаритама
 Пројекција
вектора на осу.
Мерење угла.
Радијан
 Тригонометријске
функције
произвољног угла.
Тригонометријски
круг
 Свођење
тригонометријски
х функција
произвољног угла
на
тригонометријске
функције оштрог
угла
 Адиционе
формуле
 Тригонометријске
функције
двоструког угла
 Графици основних
тригонометријски
х функција
 Графици
функција
f(x)=аsin(x)+bf(x)=а
cos(x)+b

 Системи
линеарних
једначина. Гаусов
алгоритам
 Декартов
координатни
систем у равни.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 претвори угао
изражен у
радијанима у
степене и
обрнуто
 покаже
вредности
тригонометријск
их функција
углова у
тригонометријск
ом кругу
 примени
основне
тригонометријск
е идентичности
на
израчунавање
осталих
тригонометријск
их функције ако
је позната
вредност једне
тригонометријск
е функције
 примени
адиционе
формуле и
формуле за
двоструки угао у
једноставнијим
задацима
 нацрта графике
основних
тригонометријск
их функција
 примени Гаусов
алгоритам на
решавање
система
линеарних
једначина(3*3)
 израчуна

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
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Координате тачке
и растојање
између две тачке
Једначина праве у
Декартовом
правоуглом
координатном
систему. Општи и
екплицитни облик
једначине праве
Једначина праве
одређена тачком и
коефицијентом
правца
Једначина праве
одређена двема
тачкама
Узајамни положај
две праве
Нормални облик
једначине праве и
растојање тачке од
праве
Једначина
кружнице
Узајамни положај
праве и кружнице
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растојање између
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 kи
n
одреди
једначину праве
одређену датом
тачком и датим
коефицијентом
правца
одреди
једначину праве
одређену 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




проверу
знања;
писмену
провера
знања;
тестове знања.
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4.

Низови

7

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

5.

Елементи
финансијске
математике

7

 Прост каматни
рачун
 Примена простог
каматног рачуна
(рад са меницама
и са рачуном
штедног улога,
потрошачки
кредити)
 Појам сложеног
каматног рачуна

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 испита
међусобни
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
између општeг
члана, првог
члана и
диференције
низа
 израчуна збир
првих n чланова
аритметичког
низа
 препозна
геометријски низ
и одреди везу
између општeг
члана и првог
члана и
количника низа
 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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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штедних улога и
потрошачких
кредита
 покаже разлику
између простог и
сложеног
каматног рачуна
на датом
примеру

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

8

66

Корелација:
Физика, хемија

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Социологија са правима грађана
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / година. 2014.)
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
64
Недељни фонд
два
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
 Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси
развој савременог друштва
 Развија способност код ученика за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву
 Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања
аргументованог става.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Структура и
организација
друштва

14









Појам и елементи
друштва
Друштвене групе
Брак и породица
Друштвена подела
рада
Друштвено
раслојавање
Друштвене установе
и организације
Насеља и
становништво

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 схвати структуру
и организацију
друштва
 објасни улогу
друштвених група
с посебним
освртом на брак
и породицу
 схвати друштвену
поделу рада
 објасни узроке
друштвеног

Вредновање
остварености исхода
 праћење
остварености
исхода
 тестови знања
 тестови
практичних
вештина
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Држава и
политика

17

 Политика - вештина

2.









3

Устав и правна
држава

7










управљања
друштвом
Појам и развој
демократије
Конститутивни
елементи државе
Подела власти
Oрганизације
грађана
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
Правосудни систем
Републике Србије
(судова и
тужилаштава)






 схвати значај
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раслојавања
наведе
друштвене
установе и
друштвене
организације и
направи разлику
између
њихразликује
особености
сеоског и
градског
становништва
Упознавање са
политиком као
вештином
управљања
друштвом
Оспособљавање
за демократско
мишљење
Упознавање са
функционисањем
државних
институција и
органа власти

устава као
највишег правног
акта
разликује устав
од закона
направи преглед
развоја
уставности у
Србији
уочи значај
владавине права
и правне државе
зна основне
одредбе Устава
Републике Србије
схвати
функционисање
правосудног
система
Републике Србије
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4

Људска права и
слободе

6

5

Култура и
друштво

14

6

Друштвене
промене и
развој друштва

6

 Појам грађанина и
његове обавезе и
права
 Лична права и
слободе грађана
 Политичка права и
слободе грађана
 Економска права и
слободе грађана
 Породично право
 Остала права и
слободе грађана
 Заштита права и
слобода грађана
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 схвати људска
права и слободе
и свој положај у
друштву
 зна на који начин
се штите права и
слободе грађана

 уочи разлику и
сличности између
културе и
цивилизације
 схвати настанак
религије и
религиjског
мишљења
 идентификује
монотеистичке
религије и
објасни
специфичности
хришћанства
 разликује обичај
и морал
 схвати разлику
између
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
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за приод 2018-2022. год.
64

Корелација:
 Историја
 Здравствена
психологија
 Медицинска
етика

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Фармацеутска технологија -теорија и вежбе
Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
66
99
Недељни фонд
2
3
часова:
Подела одељења у
три групе по оделењу
групе:
Циљеви предмета:












Настава у блоку:

Практична
настава:

60

Упознавање са начином прописивања и издавања лекова;
Стицање знања о врстама и особинама сировина и амбалаже за израду и паковање појединих
типова фармацеутских препарата;
Стицање знања о начину, специфичностима израде и сигнирању разних облика фармацеутских
препарата у магистралној, галенској и индустријској пракси и начину испитивања квалитета готових
препарата према фармакопејским захтевима и стицање одговарајућих практичних вештина;
Повезивање стечених знања о особинама и изради фармацеутских препарата са фармацеутским
операцијама и уређајима који се користе за њихову израду;
Упознавање са принципима добре произвођачке праксе (GMP) и обезбеђивања квалитета;
Упознавање са принципима добре праксе у дистрибуцији (GDP);
Формирање свести о важности поштовања прописа израде фармацеутских препарата, правилном
извођењу поступака израде и правилном сигнирању и чувању за квалитет готовог фармацеутског
препарата;
Подстицање жеље за сталним професионалним усавршавањем;
Развој особина неопходних за рад у струци: прецизност, уредност, лична и професионална
одговорност, спремност за тимски рад.

Ред.

Број
Модул

број

часова
Течни
дисперзни
препарати

50

Фармацеутски течни
дисперзни системидефиниција,подела,ст
абилност

ИСХОДИ
По завршеном
модулу ученик ће
бити у стању да:
-објасни
особине,стабилност
течних дисперзних
система

Суспензије,стабилност
суспензија(ПАМ,флоку

-објасни деловање
средстава за

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

Вредновање
остварености исхода

1.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
ланти,вискозитет
повећавајућа
средства),испитивање
суспензија,израда
Емулзије,врсте
емулзија,емулгатори(
врсте,ХЛБ
вредност),методе
израде
емулзија,испитивање
емулзија
Линименти,вазолиме
нти,лосионидефиниција,особине,у
потреба,израда

Получврсти
дисперзни
препарати
2.

48

Сапунидефиниција,особине,и
зрада,употреба
Масти,кремовидеф.,особине,израда,у
потреба

стабилизацију
суспензија
-наведе предности и
недостатке течних
дисперзних система
-објасни деловање
емулгатора на
стабилност емулзија
-наведе
специфичности
израде
линимената,вазолим
ената,лосиона
-схвати значај и улогу
течних дисперзних
препарата у
савременој терапији
-Објасни поделу
фармацеутских
получврстих
дисперзних система

Врсте и особине
подлога за изаду
масти:безводне,подло
ге са водом,подлоге
растворљиве у води

-наведе
особине,начин
израде,паковање,сиг
нирање и употребу
сапуна,масти,паста,кр
емова,гела,шампона,
пена као лековитих
облика

Пастедефиниција,особине,и
зрада,употреба

-наведе врсте и
особине подлога за
израду масти

Гелидефиниција,особине,и
зрада,употреба

-објасни испитивања
масти

Лековите пене и
шампони

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-схвати значај
получврстих
дисперзних система
и правилно изади
различите врсте
масти,паста,кремова
и гела
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
225

Корелација:
























Хемија
Биологија
Физика
Математика
Анатомија и
физиологија
Латинки језик
Микробиологија
са
епидемиологијом
Здравствена
психологија
Патофизиолигија
Аналитичка
хемија
Организација
фармацеутске
делатности
Фармацеутскo
технолошке
операције и
поступци
фармакогнозија
са
фитофармацијом
Фармацеутска
хемија са
аналитиком
лекова
Броматологија са
дијететиком
Токсикологија
Фармакологија и
фармакотерапија
Козметологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Фармакогнозија са фитотерапијом
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму.
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
33
33
30
Недељни фонд
1
1
часова:
Подела одељења у
на групе (до 15 ученика у групи) приликом реализације
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о сировинама природног порекла која имају лековита својства или имају неку
другу примену у савременој фармацеутској пракси (особине, порекло, састав, деловање,
употреба);
– Стицање практичних вештина везаних запроцесе идентификације и оцене квaлитета сировина
природног порекла које се користе у фармацеутској пракси;
– Стицање знања о физиолошки активним супстанцама које настају биохемијским путевима у
биљном организму као и о њиховом деловању у смислу терапије или адјувантне тарапије
одређених обољења;
– Стицање знања о фитопрепаратима и рационалној фитотерапији као и о употреби појединих
дрога или њихових састојака за израду фитопрепарата;
– Стицање знања о организованом узгоју лековитог биља и производњи дрога за фармацеутску
употребу;
– Развијање професионалне рутине и односа у професионалном раду са лековитим и другим
фармацеутским сировинама природног порекла.
Ред.
број

1.

Модул

Алкалоиди и
алкалоидне
дроге

Број
часова

20

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу
 Алкалоиди;
дефиниција, хемијска
грађа, физичке и
хемијске особине,
распрострањеност,
доказивање,
одређивање,
екстракција,
класификација;
 Општи принципи
екстракције
алкалоида;
 Дроге са тропанским
алкалоидима:
 Belladonnae folium et
radix
 Stramonii folium
 Hyoscyami foliuм
 Дроге са екгонинским
алкалоидима

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:
 наведе у којим
су биљним
фамилијама
најзаступљенији
алкалоиди;
 објасни на који
начин се могу
идентификовати
алкалоиди и
одредити
њихова
количина у
дрогама;
 наведе опште
принципе
изоловања
алкалоида из
биљних дрога;
 дефинише улогу
алкалоида за

Вредновање
остварености
исхода
 праћење
остварености
исхода
 тестове знања
 тестове
практичних
вештина
 дневнике вежби
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за приод 2018-2022. год.
 Cocae folium
 Дроге са пиридинским
и пиперидинским
алкалоидима:
 Lobeliae herba
 Granati cortex
 Piperis fructus
 Capsici fructus
 Nicotianae folium
 Дроге са
фенилалкиламинским
алкалоидима:
 Ephedrae herba
 Дроге са
изохинолинским
алкалоидима:
 Opium crudum
 Chelidonii herba
 Curare
 Ipecacuanhae radix
 Дроге са
трополонским
алкалоидима:
 Colhici semen et tuber
 Дроге са
имидазолним
алкалоидима:
 Jaborandi folium
 Дроге са терпенским
алкалоидима:
 Aconiti tuber
 Дроге са стероидним
алкалоидима:
 Veratri radix et rhizoma
 Дроге са пуринским
алкалоидима:
Coffeae semen
Theae folium
Pasta guarana
Colae semen
Cacao semen
Symphyti radix
 Дроге са индолним
алкалоидима:
Physostigmati semen
Secale cornutum
Rauwolfiae radix
Vincae minoris herba
Strychni semen
Cortex
Вежбе
 Алкалоиди-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа













каснију израду
препарата у
професионалном
раду;
наведе
биолошки извор
и фамилију
биљке из које се
екстрахују
алкалоиди са
одговарајућим
дејством;
наведе где су
биљке
распрострањене;
опише изглед
биљке и изглед
дроге;
одабере време
брања, начин
сушења и чувања
дроге;
препозна
хемијски састав и
наведе употребу
дроге и њених
алкалоида;
наведе опште
хемијске
реакције
доказивања
алкалоида као
активних
материја;
дефинише значај
употребе
алкалоидних
дрога у терапији.
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за приод 2018-2022. год.
доказивање и
одређивање ;
Макроскопија и
микроскопија
алкалоидних дрога

2.

Хетерозиди и
хетерозидне
дроге

13

Теорија:
 Хетерозиди –
дефиниција, хемијска
грађа,
распрострањеност,
доказивање,
одређивање,
екстракција,
класификација
 Дроге са лигнанским
хетерозидима:
Eleutherococci radix
Podophylli rhizoma
Silybi mariae fructus
 Дроге са фенолним
хетерозидима:
Uvae ursi folium
Echinaceae herba
Salicis cortex
Cynarae flos et folium
 Дроге са
кардиотоничним
хетерозидима:
Digitalis purpureae folium
Digitalis lanatae folium
Strophanti semen
 Дроге са
иридоидним
хетерозидима:
Gentianae radix
Centaurii herba
Harpagophyti radix
 Дроге са
цијаногеним
хетерозидима:
Amygdalae amarae
semen
 Дроге са сумпорним
хетерозидима:
Sinapis nigrae semen

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вежбе
 примени
микроскопски
начин
препознавања и
примени
макроскопски и
идентификације
биљке, дроге и
лековите
супстанце
 наведе како су и
где највише
pаспрострањени
хетерозиди;
 наведе којим
поступцима и
рагенсима се
могу
идентификовати
хетерозиди и
како се могу
одредити
њихове
количине у
дрогама (PhJug
IV);
 практично
изврши хемијску
идентификацију
хетерозида;
 наведе принцип
изоловања
хетерозида из
дрога;
 објасни
карактеристике
хетерозида и
могућности
примене у
савременој
терапији;
 наведе који је
биолошки извор
и фамилија
биљке из које се
екстрахују
хетерозиди
,наведе где је
биљка
распрострањена;

 праћење
остварености
исхода
 тестове знања
 тестове
практичних
вештина
 дневнике вежби
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за приод 2018-2022. год.
Sinapis albae semen
Allii sativi bulbus
 Дроге са
антрахинонским
хетерозидима:
Sennae folium
Frangulae cortex
Aloe
 Дроге са
кумаринским
хетерозидима:
Meliloti herba
 Дроге са
флавоноидним
хетерозидима:
Betulae folium
Sambuci flos
Tiliae flos
Gingko bilobae folium
Crataegi flos, folium et
fructus
 Антоцијанске
дроге
Myrtilli fructus
Вежбе
 Хетерозиди –
доказивање и
одређивање ;
Макроскопија и
микроскопија
хетерозидних дрога.

Укупан број часова:

96

 опише начин
сушења, чувања
и паковања
дроге;
 наведе хемијски
састав и
употребу
хетерозида и
одговарајуће
дроге у терапији;
 дефинише
важност
препознавања и
идентификације
наведених
биљних дрога.

Вежбе
 препозна изглед
биљке
(макроскопски и
микроскопски) и
наведе кад и
како брати дрогу

Корелација: Основи
клиничке фармације,
Фармакологија,
Фармацеутска хемија,
Фармакогнозија са
фитотерапијом,
Токсиколошка хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив
Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
предмета:
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
66
66
30
Недељни фонд 2
2
часова:
Подела
Три
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о општим карактеристикама, употреби, чувању и идентификацији фармацеутско хемијских супстанци;
– Стицање знања о практичној примени аналитичких метода у области испитивања и контроле
лековитих супстанци и готових лекова;
– Практична примена квалитативних и квантитативних аналитичких метода;
– Развијање смисла за тимски рад се преузимањем сопствене одговорности, способности брзе
адаптације на услове које захтева непрекидно унапређивање фармацеутске делатности, неговање
хуманости и прецизности у раду.
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова
по модулу
По завршеној
остварености
модулу ученик ће
исхода
бити у стању да:
Фармакопејск 17 часова
Теорија:
•наведе значај
Вредновање
о испитивање •теоријска •Употреба фармакопеје у фармакопеје за
остварености
1.
супстанци
настава (9 испитивању и
испитивање и
исхода вршити
часова)
идентификацији
контролу лекова;
кроз:
•вежбе (8
супстанци;
•користи
 праћење
часова)
•Методе за оцену
фармакопеју у
остварености
квалитета лековитих
области
исхода
супстанци.
испитивања
 тестове знања
контроле лекова;
 дневнике
Вежбе:
•наведе основне
вежби
•Рад у лабораторији,
принципе
мере предострожности и инструменталних
прва помоћ у
метода које се
лабораторији за
најчешће користе у
испитивање и контролу
контроли лекова.
лекова;
•примени мере
•Процедура испитивања заштите од
супстанци.
повреда при раду у
лабораторији за
контролу лекова.
Неорганска
60 часова
Теорија:
•наведе
Вредновање
једињења у
•теоријска •Распрострањеност,
распрострањеност, остварености
2.
терапији
настава (40 физичко-хемијске
физичко-хемијске
исхода вршити
часова)
особине неорганских
особине и
кроз:
•вежбе (20 једињења
употребу
праћење
часова
натријума,
неорганских
остварености

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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3.

Веза између
органске
структуре и
дејства лека

за приод 2018-2022. год.
калијума,
амонијума,
магнезијума,
калцијума,
баријума,
цинка,
живе,
бора,
алуминијума,
арсена,
бизмута,
оксигена,
сумпора
хлора
јода
гвожђа
Вежбе
•Реакције доказивања
једињења:
натријума,калијума,амон
ијума,магнезијума,
калцијума,
баријума,цинка, живе,
бора,алуминијума,
арсена,
бизмута,оксигена,
сумпора, хлора, јода и
гвожђа
25 часова
Теорија:
•теоријска •Функционалне групе настава (16 веза између органске
часова)
структуре и дејства лека;
•вежбе (9
•Алифатични низ, алкил
часова)
радикали, бензенов
прстен у структури
фармацеутско-хемијских
супстанци;
•Хидроксилна група у
органској структури;
•Алдехидна, карбонилна
и карбоксилна група;
•Функционалне групе са
нитрогеном;
•Основни
хетероциклични системи
у структури
фармацеутско-хемијских
супстанци.
Вежбе:
•Реакције фенолне
групе;
•Реакције алдехидне и
кето групе;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

једињења;

исхода
 тестове знања
 дневнике
вежби

•изврши
идентификацију
неорганских
једињења уз
коришћење
стручне
литературе.

•препозна важније
функционалне
групе у
једноставнијим
органским
структурама;
лековитих
супстанци
•прикаже
карактеристичне
реакције које се
одвијају на
појединим
функционалним
групама;
•препозна основне
хетероцикличне
системе;
•практично изведе
доказне реакције
фенолне,
алдехидне, кето и
примарне
ароматичне групе.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•дневнике вежби
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•Реакције примарне
ароматичне групе.

4.

5

Антисептици
и
дезинфицијен
си

Одређивање
садржаја
лековитих
супстанција

22 часа
•теоријска
настава (8
часова)
•вежбе (6
часова)

38 часова
•теоријска
настава (20
часова)
•вежбе (18
часова)

Теорија:
•Физичко-хемијске
особине,употреба и
идентификација
деривата нафте који се
користе у фармацији бензин, парафин,
вазелин;
•Појам антисептика и
дезинфицијенаса,
подела антисептика и
дезинфицијенаса према
структури,
идентификација и
одређивање садржаја
(јодоформ, етанол,
резорцинол, салицилна
киселина);
Вежбе:
•идентификација
парафина, вазелина,
етанола, резорцинола,
салицилне киселине.

•наведе особине,
употребу и начин
идентификације
бензина, парафина
и вазелина;
•наведе поделу
антисептика и
дезинфицијенаса
према хемијској
структури;
•наведе начин
добијања, особине
и
идентификационе
реакцијејодоформ
а, етанола,
салицилне
киселине и
резорцинола;

Вежбе у блоку:
•Припремање и
стандардизација
раствора за методу
неутрализације;
•Одређивање садржаја
натријумхидрогенкарбоната
неутрализацијом;
•Припремање и
стандардизација
раствора за методу
аргентометрије;
•Одређивање садржаја
амонијум-хлорида
аргентометријом;
•Одређивање садржаја

•изради
стандардне
растворе;
•прикаже реакције
које се одвијају при
волуметријском
одређивању
одабраних
фармацеутскохемијских
супстанци;
•практично одреди
садржај одабраних
фармацеутскохемијских
супстанци методом
волуметрије уз
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Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•дневнике вежби

•практично изведе
идентификацију
парафина,
вазелина, етанола,
резорцинола,
салицилне
киселине уз
коришћење
стручне
литературе.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•дневнике вежби
•тест практичних
вештина
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162

хидроген-пероксида,
перманганометријски,
јодометријски0

коришћење
стручне
литературе.

Корелација:

–Хемија
–Физика
–Биологија
–Анатомија и физиологија
–Хигијена и здравствено васпитање
–Фармацеутско технолошке операције и
поступци
–Патофизиологија
–Латински језик
–Прва помоћ
–Микробиологија са епидемиологијом
–Аналитичка хемија
–Организација фармацеутске делатности
–Фармацеутска технологија
–Фармакогнозија са фитотерапијом
–Медицинска биохемија
–Токсикологија
–Фармакологија и фармакотерпија
–Броматологија са дијететиком
–Козметологија

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Медицинска биохемија
Разред:
3
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:
- Упознавање са местом медицинске биохемије у клиничком раду;
- Стицање теоријских знања о метаболизму воде и електролита и њиховим поремећајима;
- Усвајање теоријских знања о хомеостази водоникових јона и гасовима у крви;
- Стицање теоријских знања о структури и улогама аминокиселина, пептида и протеина (простих
и сложених);
- Разумевање биолошког и клиничког значаја ензима;
- Разумевање метаболизма протеина и значаја;
- Стицање теоријских знања о биолошки важним угљеним хидратима, њиховом метаболизму и
његовим поремећајима;
- Стицање теоријских знања о биолошки важним липидима, њиховим улогама и метаболизму;
- Стицање теоријских знања о липопротеинима и хиперлипопротеинемијама;
- Стицање теоријских знања о сигналним системима у организму, као основним механизмима
процеса корелације и регулације;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

1.

за приод 2018-2022. год.

Схватање значаја праћења вредности биохемијских анализа за утврђивање тежине патолошких
процеса и предвиђање исхода болести;
Схватање улоге и значајатехничара при узимању биолошког материјала за биохемијске анализе.

Модул

Телесне
течности и
електролити

Број
часова

11

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу










Предмет и задаци
медицинске
биохемије;
Основни појмови о
метаболизму;
Метаболизам воде и
поремећаји;
Метаболизам
електролита;
Поремећаји у
метаболизму
електролита;
Ацидо-базна
равнотежа телесних
течности;
Поремећаји ацидобазне равнотеже;
Значај и функција
олигоелемената;
Гвожђе-улоге и
метаболизам.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у
стању да:
 Упознавање са
предметом и
задатком
медицинске
биохемије и
значају
биохемије у
дијагностици и
терапији;
 Стицање знања о
метаболизму
воде и
електролита и
њеним
поремећајима;
 Стицање знања о
осмоларности
телесних
течности и
ацидо-базној
равнотежи и
њеним
поремећајима;
 Стицање знања о
значају и
функцији
олигоелемената

Вредновање
остварености
исхода





праћење
остварености
исхода;
тестове
знања;
активност на
часу.
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2.

Протеини и
ензими

Аминокиселине структура, особине и
значај;
 Подела аминокиселина;
 Пептиди – структура,
биолошки значајни
пептиди;
 Структура протеина;
 Особине, подела и улоге
протеина;
 Хемоглобин - структура и
функције;
 Специфични протеини;
 Ензими - биолошки
значај, структура и
особине;
 Номенклатура и подела
ензима;
 Коензими и простетичне
групе;
 Механизам деловања и
фактори који утичу на
активност ензима;
 Проензими и изоензими;
Клинички значај
одређивања ензима.




















3.



Метаболиза
м протеина
и
аминокисел
ина

9










Општи појам азота у
организму - биланс азота;
Протеински минимум,
биолошка вредност
протеина;
Дигестија протеина и
ресорпција
аминокиселина;
Метаболизам протеина;
Метаболизам амонијака
и циклус урее;
Катаболизам хема и
поремећаји;
Метаболизам жучних
боја и поремећаји;
Клинички значај

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









објасни структуру
и особине
аминокиселина;
наведе поделу
аминокиселина;
објасни улоге и
структуру
протеина;
наведе поделу
протеина;
објасни основне
функције
специфичних
протеина;
објасни грађу и
особине ензима;
наведе поделу
ензима;
објасни
механизам
деловања ензима;
објасни функцију
коензима,
проензима и
изоензима;
наведе значајне
ензиме у
клиничкој
дијагностици.

објасни појам
биланса азота;
објасни биолошку
вредност
протеина;
објасни
метаболичке
путеве
аминокиселина у
ћелији;
објасни
метаболизам
аминокиселина и
циклус урее;
објасни
катаболизам хема
и метаболизам
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одређивања протеина у
крви и урину;
Клинички значај
одређивања
непротеинских азотних
једињења у крви и урину.







4.
Угљени
хидрати и
њихов
метаболиза
м

10

















Моносахариди – подела и
структура;
Моносахариди - особине
и биолошки значај;
Дисахариди - структура,
особине и биолошки
значај;
Полисахариди структура, особине и
биолошки значај;
Уношење, дигестија и
ресорпција угљених
хидрата;
Метаболизам гликогена и
глуконеогенеза;
Гликолиза;
Кребсов циклус
трикарбоксилних
киселина и респираторни
ланац;
Слободни радикали настанак у физиолошким
условима и елиминација;
Регулација
концентарације глукозе у
крви;
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жучних киселина;
наведе и објасни
поремећаје
метаболизма
хема и и жучних
боја;
процени значај
биохемијских
параметара у
дијагнози
обољења.

илуструје
структуре
најважнијих
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни особине и
биолошки значај
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни дигестију
и ресорпцију
угљених хидрата;
објасни
метаболизам
гликогена,
глуконегенезу и
гликолизу;
објасни Кребсов
циклус и
респираторни
ланац;
објасни појам
слобдних
радикала и
оксидативни
стрес;
објасни
регулацију
концентрације
глукозе у крви;
објасни
поремећаје у
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метаболизму
угљених хидрата.



5.



9
Липиди и
њихов
метаболиза
м















Липиди-улоге и подела;
Масне киселине структура, особине и
биолошки значај;
Триацилглицероли структура, особине и
биолошки значај;
Стероиди - структура,
особине и биолошки
значај;
Фосфолипиди - структура
и функције биолошких
мембрана;
Уношење, дигестија и
ресорпција липида;
Метаболизам липида:
бета-оксидација масних
киселина;
Метаболизам
холестерола;
Липопротеини структура, метаболизам и
поремећаји;













6.

Сигнални
системи и
хормони

6



Сигнални системи нервни, ендокрини,
неуроендокрини,
паракрини и аутокрини;
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објасни структуру,
особине и
биолошки значај
масних киселина,
триацилглицерола
и стероида;
објасни значај
фосфолипида у
структури и
функцији
биолошких
мембрана;
објасни уношење,
дигестију и
ресорпцију
липида;
објасни
метаболизам
липида;
објасни
метаболизам
холестерола;
објасни структуру,
метаболизам и
поремећаје у
метаболизму
липопротеина;
процени значај
одређивања
липида и
липопротеина у
обољењима.

објасни
механизам
деловања
сигналних система
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Подела, механизам
деловања и регулација
секреције хормона;
Хормони пептидне и
протеинске структуре;
Хормони деривати
аминокиселина;
Стероидни хормони.









7.

Биохемија
крви и
урина

6









Биохемијска дијагностика
болести срца;
Биохемијска дијагностика
болести бубрега;
Биохемијска дијагностика
болести
гастроинтестиналног
тракта;
Биохемијска дијагностика
ендикриних болести;
Биохемијска дијагностика
малигних болести
болести;
Хитна лабораторијска
дијагностика.













Укупан број
часова:

у организму;
објасни
механизам
деловања и
регулацију
секреције
хормона;
објасни основне
чињенице о
пептидним
хормонима;
објасни основне
чињенице о
хормонима
дериватима
аминокиселина;
објасни основне
чињенице о
стероидним
хормонима.

66

објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
срца;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
бубрега;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
гастроинтестинал
ног тракта;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
ендокриних
болести;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
малигних
обољења;
наведе
најзначајније
хитне анализе и
њихову примену.

 Корелација: Хемија
 Биологија
 Анатомија и
физиологија
 Патофизиологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ
Разред:
трећи
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:

Стицање знања о основама медицинске пропедевтике као увода у клиничке предмете.

Стицање знања о етиологији, патогенези, клиничкој слиции токуболести.

Стицање основних знања о болестима крви (анемији, леукемији и хеморагијском синдрому).

Стицање основних знања о најчешћим болестима кардиоваскуларног система..

Стицање основних знања о најчешћим болестима респираторног система

Стицање знања о значају правилне исхране као битног фактора за очување и унапређење
здравља и болестима које настају као последица неправилне исхране.

Стицање основних знања о болестима дигестивног система.

Стицање основних знања о болестима уринарног система.

Стицање основних знања о болестима ендокриног система
Стицање основних знања о болестима нервног система
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова
САДРЖАЈИ по
По завршеној модулу
остварености исхода
модулу/
ученик ће бити у стању
да:
Медицинс
7
 Здравље- појам,
 Здравље- појам,
 тестове знања
ка
елементи и
елементи и фактори
 усмено излагање
1.
пропедевт
фактори који утичу
који утичу на здравље;
 активност на часу
ика
на здравље;
 Симптоми и знаци
 домаћи задатак
 Симптоми и
болести – акутна и
знаци болести –
хронична болест,
акутна и хронична
клинички синдром;
болест, клинички
 Етиологија,
синдром;
патогенеза, клиничка
 Етиологија,
слика;
патогенеза,
 Дијагноза- анамнеза,
клиничка слика;
физикални преглед;
 Дијагноза Дијагностичке
анамнеза,
процедуре;
физикални
 Историја болести.
преглед;
 Дијагностичке
процедуре;
 Историја болести.
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2.

3.

за приод 2018-2022. год.

Болести
крви и
кардиовас
куларног
система

17

Болести
респиратор
ног
система

7

Болести
еритоцита анемије:
хипохромна,
мегалобластне,
хемолитичка;
 Болести
леукоцита:акутне и
хроничне
леукемије;
 Хеморагијски
синдром:
тромбоцитопеније,
хемофилија;
 Фактори ризика и
превенција
кардиоваскуларних
болести;
 Реуматска
грозница;
 Исхемична болест
срца: ангина
пекторис, инфаркт
миокарда;
 Срчана
инсуфицијенција,
едем плућа;
 Артеријска
хипертензија;
 Поремећај
срчаног ритма:
синусна
тахикардија,
брадикардија,
екстрасистоле.
 Етиологија
обољења
респираторног
система, мере
превенције;
 Симптоми и
знаци обољења
респираторног
система;
 Хроничне
опструктивне
болести плућа –
хронични
бронхитис,
бронхијална астма
и емфизем плућа;
Пнеумонија.
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објасни
етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
анемија;
 објасни
етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
леукемија;
 објасни
етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
хеморагијског
синдрома;
 објасни мере
превенције обољења
кардиоваскуларног
система;
 објасни
етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
обољења
кардиоваскуларног
система.



објасни узроке
обољења
респираторног система
и мере превенције;
 наведе најчешће
симптоме и знаке
обољења
респираторног система;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику хроничних
опструктивних болести
плућа;
 објасни етиологију,
клиничку слику и
дијагностику
пнеумоније.















тестове знања
усмено излагање
активност на часу
домаћи задатак

тестове знања
усмено излагање
активност на часу
домаћи задатак
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4.

5.

6.

Болести
дигестивно
г система

Болести
неправилн
е исхране

Болести
уринарног
система

за приод 2018-2022. год.
9

6

6

Симптоми и
знаци обољења
дигестивног
система;
 Акутни и
хронични гастритис
 Улкус желуца и
дванаестопалачног
црева;
 Улцерозни
колитис;
 Карцином
дебелог црева
 Хепатитиси;
цироза јетре.



Гојазност
:етиологија,
компликације и
епидемиологија;
 Потхрањеност:
анорексија,
булимија;
Поремећаји
метаболизма
липида







Симптоми и
знаци обољења
уринарног система;
 Превенција
обољења
уринарног система;
 Акутна бубрежна
инсуфицијенција;
 Хронична
бубрежна
инсуфицијенција.
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објасни симптоме и
знаке обољења
дигестивног система;
 објасни
етопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
дигестивног система;
објасни мере
превенције обољења
дигестивног система.



објасни како се
неправилна исхрана
одражава на здравље
човека;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
неправилне исхране;
објасни
етиопатогенезу и
дијагностику
хиперлипопротеине
мија.
 објасни симптоме и
знаке обољења
уринарног трактадизурија, анурија,
полиурија, пиурија,
хематурија;
 превентивно делује
код болести уринарног
тракта;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику акутне
бубрежне
инсуфицијенције;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику хроничне
бубрежне
инсуфицијенције.
















тестове знања
усмено излагање
активност на часу
домаћи задатак

тестове знања
усмено излагање
активност на часу
домаћи задатак

тестове знања
усмено излагање
активност на часу
домаћи задатак
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7.

за приод 2018-2022. год.

Болести
ендокрино
г и нервног
система

Укупан број
часова:

14

66

Болести штитасте
жлезде:хипер и
хипофункција;
 Болести
надбубрежне
жлезде: хипер и
хипофункција;
 Шећерна болест;
 Епилепсија;
 Паркинсонизам;
 Депресија и
неурозе;
 Схизофренија.
Корелација:


објасни патогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
ендокриног система;
 објасни патогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
нервног система;
 објасни клиничку
слику и дијагностику
обољења психе.














тестове знања
усмено излагање
активност на часу
домаћи задатак

Анатомија и физиологија
Биологија
Патофизиологија
Mикробиологија са епидемиологијом
Хигијена и здравствено васпитање
Фармацеутска хемија са аналитиком
лекова

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд
2
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:

Стицање психолошких знања којадоприносе ефикасности и квалитету рада здравственог
радника;

Оспособљавање ученика да разуме психологију болесног човека;

Унапређивање вештина које доприносе бољој комуникацији здравственог радника са болесним
људима;
Развој ставова и вредности које доприносе хуманијем односу између здравственог радника и
пацијента.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Тема
часова
САДРЖАЈИ теми
По завршеној теми
остварености
ученик ће бити у стању
исхода
да:
1.
Здравствена
6
 Психологија
 дефинише
 Праћење
психологија
(дефиниција,
психологију као
остварености
предмет изучавања
науку и предмет
исхода;
и дисциплине).
њеног изучавања,
 Тестове знања
 Здравствена
 наведе основне
 Активност на
психологија
теоријске и
часу.
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за приод 2018-2022. год.
(предмет, значај,
области примене).




2.

Психички
живот човека

18








Психички живот
човека (особине,
процеси и стања).
Однос телесног и
психичког.
Осећај и опажај
(дражи, праг
осетљивости, утицај
различитих фактора
на настанак
опажаја, пажња,
опажање особа,
теорија атрибуције).
Емоције (појам и
врсте, органске
промене при
емоцијама,
схватања о природи
емоција, развој
емоција код деце,
значај емоција за
ментално здравље,
препознавање
сопствених и туђих
емоција, социјално
прихватљив начин
изражавања
емоција,емоционал
на интелигенција,
психичка траума,
стрес, анксиозност,
психосоматска
обољења, емпатија,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



















практичне
дисциплине
психологије,
наведе предмет
изучавања
здравствене
психологије и њену
примену у раду
медицинских
радника,
на примерима
објасни улогу
психолошких
сазнања у
превенцији здравља,
дијагностици,
лечењу болести и
рехабилитацији
болесника.
разликује психичке
процесе, особине и
стања,
наведе примере који
показују везу између
психичког и
органског,
разликује осет,
опажај и осећај,
дефинише горњи и
доњи праг дражи,
на примеру објасни
утицај искуства,
мотивације и
личности на настанак
опажаја,
дефинише појам
пажње и наведе
чиниоце који је
изазивају,
објасни зашто је
опажање особа у
већој мери
закључивање и
оцењивање ,
објасни улогу израза
лица у процесу
оцењивања црта
личности,
наведе примере
различитих грешака
у опажању особа,
на примеру објасни
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технике редукције
стреса, локус
контроле).
Мотиви (појам и
врсте, хијерархија
мотива,
функционална
аутономија мотива,
агресивност и
морал као мотиви,
фрустрације и
конфликти,
реалистички и
нереалистички
начини реаговања).
Ставови,
интересовања и
вредности (појам,
врсте, значај,
стереотипи,
предрасуде,
конформизам).
Личност
(дефиниција, црте
личности, свест о
себи, Јунгова
типологија,
динамика личности,
воља, зрела
личност).
aргументовано
дискутује
о
узроцима
и
изворима људског
понашања,
образложи значај
воље за остварење
циљева у животу,
прави разлику
између
карактеристика
зреле и незреле
личности.
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разлику између
оцене туђег и
сопственог
понашања,
наведе три врсте
појава које прате
емоције,
разликује афекте,
расположења и
сентименте,
наведе најважније
органске промене
при емоцијама,
објасни суштину
различитих схватања
о природи емоција,
на примерима
препозна улогу
наслеђа, учења и
интеракције на
развој емоција,
наведе опште
карактеристике
дечијих емоција,
наведе примере
који показују значај
емоција за ментално
здравље особе,
демонстрира
изражавање емоција
на социјално
прихватљив начин,
наведе пример
емоционалне
интелигенције,
дефинише појам
трауме и наведе
примере
трауматских
догађаја,
на примеру објасни
посттрауматски
стресни догађај,
препозна
показатеље стреса,
разликује фазе
реакције организма
на стрес,
разликује реални,
нереални страх и
анксиозност,
на примерима
објасни улогу страха

332

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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у настанку и току
лечења болести,
на примерима
правилно препозна
туђе емоције,
покаже
увид
у
сопствена осећања,
на
примерима
разликује
психосоматска
обољења,
дефинише
појам
емпатије,
,демонстрира главне
технике редукције и
превазилажења
стреса,
на примеру објасни
значај
локуса
контроле за ток
лечења,
разликује
основне
мотивационе
појмове,
објасни
како
функционише
мотивациони циклус
код
хомеостазних
мотива,
на
примерима
објасни
деловање
агресивности
и
моралне свести као
мотива
људског
понашања,
наведе пример за
функционалну
аутономију мотива,
објасни
основну
идеју Масловљевог
учења о хијерархији
мотива,
дефинише појмове
фрустрације
и
конфликта,
наведе примере за
реалистичко
реаговање
на
фрустрације
и
конфликте,
на
примерима
разликује
основне
одбрамбене
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механизме,
разликује
појмове
става, интересовања
и вредности,
на
примерима
препознаје
предрасуде,
стеротипије
и
конформизам,
изрази
правилне
ставове
према
здрављу и болести,
аргументује зашто је
здравље најважнија
вредност,
дефинише личност,
наведе
разлике
између четири врсте
темперамента,
објасни
суштину
карактера и начин
његовог формирања,
дефинише
интелигенцију
као
црту личности,
дискутује
о
проблему
одређивања
телесних
особина
као
фактора
личности,
разликује
појмове
идентитета
и
интегритета,
наведе
карактеристике
интровертног и
екстравертног типа
личности по Јунгу

објасни појам
хоспитализам и
наведе која деца су
му подложнија,
разликује фазе
реакције детета које
дуже борави у
болници,
наведе могуће
симптоме боравка
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3
Психологија
болесног
човека

10













Психички проблеми
деце у болници
(хоспитализам, фазе
реакције, симптоми
одвајања).
Психички проблеми
одраслих у болници
(институционална
неуроза, могуће
реакцијехиперактивност,
повлачење,
регресија).
Психичке тешкоће
трудница и после
порођаја (тешкоће у
првој, другој и
трећој фази
трудноће, реакције
после порођајасиндром тужног
расположења,
постпорођајна
потиштеност,
постпорођајна
психоза).
Психичке тешкоће
болесника оболелих
од неизлечивих
болести (фазе
прилагођавања на
неизлечиву болест,
тешкоће породице
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детета у болници и
одвојености од
мајке,
објасни појам
институционалне
неурозе и наведе
узроке њеног
настанка,
кроз примере
наведе могуће
начине реаговања
одраслих на боравак
у болници,
разликује најчешће
психичке тешкоће у
првој, другој и трећој
фази трудноће,
наведе основне
карактеристике
психичких тегоба
после порођаја,
наведе основне
карактеристике
различитих фаза у
прихватању особе да
болује од
неизлечиве болести,
наведе могуће
мисли и осећања
чланова породице
особе која болује од
неизлечиве болести,
покаже увид у
сопствене мисли,
осећања и
понашање кад је био
болестан/болесна,
аргументовано
дискутује о
осетљивим
питањима
анестезије, смрти,
самоубиства,
еутаназије,
изражава правилне
ставове према
болесним особама,
наведе на које све
начине се људима
може олакшати
боравак у болници,
објасни значај
давања увремењене

335

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
оболелог).
 Ставови о
анестезији,
умирању,
самоубиству,
еутаназији.
Начини ублажавања
психичких тегоба
болесника у болници
(пријем у болницу,
организација
рада,повратна
информација, контакт
са породицом,
адекватан
простор,одговарајућа
комуникација).

и и по обиму
адекватне повратне
информације
пацијенту после
здравствене
интервенције,
се децентрира и ствари
посматра из угла
болесне особе.
















4

Бол

7
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објасни
функцију бола,
наведе реакције
аутономног нервног
система, мишића и
психичке реакције на
бол,
дефинише појам
праг бола,
разликује
хронични од акутног
бола и доживљаје
који их прате,
разуме зашто
анаглетици немају
дејство на психогене
болове,
објасни
специфичности
фантомског бола,
прикаже скалу
за мерење бола,
наведе
психолошке факторе
који делују на
доживљај бола,
на личном
примеру доживљаја
бола објасни дејство
неког психолошког
фактора,
на примеру
објасни плацебо
ефекат,
наведе
различите начине
сузбијања бола,
објасни основну
идеју бихевиоралне
терапије у сузбијању
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Бол (врсте,
функција,
толеранција бола,
праг бола, реакције
на бол, мерење
бола).
 Психолошки
фактори који делују
на доживљај бола
(осећања, контекст,
претходно искуство,
очекивање бола,
пажња, сугестија,
умор, особине
личности).
Психолошки начини
сузбијања бола
(биофидбек, аутогени
тренинг, плацебо
ефекат, бихевиорална
терапија,релаксација,
скретање пажње,
хипноза)


бола,

на примерима
објасни биофидбек и
аутогени тренинг,
објасни деловање
хипнозе на доживљај
бола.
















5
Комуникација
са болесном
особом

21
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анализира
комуникацијски
процес кодирања и
декодирања
различитих врста
порука,
наведе
карактеристике
вербалне и
невербалне
комуникације,
правилно препознаје
говор тела,
заузме одговарајућу
удаљеност у
комуникацији са
болесном особом,
наведе факторе који
доводе до
неспоразума у
комуникацији ,
наведе принципе
конструктивне
комуникације,
демонстрира уз
објашњење
погрешне начине
комуникације, пре
свега употребу моћи,
објасни појмове
децентрација,
емпатија,
асертивност,
сарадња и
проактивност,
демонстрира
технике успешне
комуникације, пре
свега активно
слушање,
разуме позицију
друге особе и уважи
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Комуникациони
процес (појам,
функција,ток).
Вербална (говор и
тон гласа) и
невербална
комуникација
(фацијална
експресија и говор
тела).
Комуникацијски
простор.
Извори
неспоразума у
комуникацији
Принципи
конструктивне
комуникација
(узајамно
уважавање,ненасиљ
е, јасноћа,
искреност, активно
слушање,
разумевање, свест о
правима, лична
одговорност...).
Кооперативни
модел наспрам
хијерархијског
модела моћи у
комуникацији.
Технике успешне
комуникације
(активно слушање,
јасноћа
изражавања,
децентрација,
емпатија,асертивно
ст,
Ја поруке
проактивност)
Специфичности
комуникације са
болесном особом
(асиметрија
учесника, проблем
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њене потребе,
осећања, искуство,
искаже своје потребе
и захтеве на начин
који не угрожава
друге,
наведе
специфичности
комуникације са
болесном особом,
објасни значај
употребе израза који
су за болесну особу
разумљиви уместо
стручних,
одмери количину
информација коју
треба дати
пацијенту,
препознаје факторе
који утичу на ток
комуникације,
наведе циљеве
комуникације
здравственог
радника са
пацијентом,
наведе особине
здравственог
радника које ус
значајне за
комуникацију са
пацијентом,
каналише изливе
негативних осећања
пацијената којима је
дата лоша
информација ,
на примеру
препозна најчешће
конфликтне
ситуације између
медицинског
радника и пацијента,
примени научено у
демонстрацији
правилног
реаговања на
одређене кофликтне
ситуације,
у симулираној
ситуацији правилно
регује на пацијенте
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оптималне
количине
информација,
давање лоших
информација,
фактори који утичу
на ток
комуникације).
 Циљеви
комуникције
здравственог
радника са
пацијентом.
 Особине
здравственог
радника значајне за
комуникацију са
пацијентом.
 Најчешћи
конфликти између
здравственог
радника и пацијента
и начини њиховог
превазилажења
путем комуникације
(употреба речи
хвала, извини,
молим, ја поруке...).
 Карактеристике
комуникације са
пацијентима са
којима се одвија
отежана
комуникација
(агресивни,
нарцисоидни,
депресивни,
параноидни,
апатични
пацијенти).
Сарадња и тимски рад
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са којима се одвија
отежана
комуникацијом,
разликује
карактеристике
сарадње и тимског
рада,
сарађује и буде
конструктивни члан
тима,
својим понашањем и
поступцима показује
да уважава
различитости и
поштује потребе и
права других,
дискутује о
комуникацији
здравственог
радника са
пацијентом на
основу сопственог
искуства као
пацијент,
прихвата личну
одговорност за ток и
исход комуникације.

разуме феномен
сагоревања на послу,
дискује о
специфичностима
рада здравственог
радника које
доприносе појави
сагоревања на послу,
наведе фазе
сагоревања на послу,
препозна
показатеље
различитих фаза
сагоревања на послу,
наброји начине
заштите од
сагоревања на послу
на личном и
професионалном
плану.
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Сагоревање на
послу

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
4
Специфичности
посла здравственог
радника.
Сагоревање на послу
(појам, узроци, фазе,
заштита).
Корелација:

- Анатомија и
физиологија

Хигијена и
здравствено
васпитање

Грађанско
васпитање

Верска настава


66

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Токсикологија
Разред:
трећи
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
33
/
/
/
Недељни фонд часова:
1
/
/
/
Подела одељења у групе: /
Циљеви предмета:

Упознавање са појмовима из опште токсикологије и значајем токсикологије;

Развијање основе о правилима извођења хемијско-токсиколошке анализе од узимања узорака
до тумачења резултата;

Упознавање са најзначајнијим представницима отрова различитих области токсикологије
(професионалне токсикологије, клиничке токсикологије, судске токсикологије, токсикологије хране,
токсикологије лекова, токсикологије пестицида, екотоксикологије итд.);

Разликовање симптома тровања хемијским материјама од симптома болести;

Развијање свести о значају очувања животне средине и одговорног односа према природниим
ресурсима.
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
по теми
По завршеној
остварености
Тема
теми ученик ће
исхода
бити у стању да:
1.
Општа токсикологија 5
 Дефиниција
 наведе
Вредновање
токсикологије, задаци
задатке и
остварености
токсикологије и
гране
исхода вршити
однос са другим
токсикологиј
кроз:
наукама;
е;
 активност
 Дефиниција отрова и

наведе
ученика на
токсичности;
повезаност
 часу
 Изложеност отрову
токсикологиј  усмено

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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(акутна, субакутна,
субхронична и
хронична), посебни
типови токсичности,
дозе у токсикологији;
Класификација отрова
и врсте тровања;
Шема и грађа
ћелијске мембране,
транспорт кроз
мембрану;
Ресорпција,
дистрибуција,
метаболизам и
екскреција;
Механизам
деловања отрова,
локално и системско
дејство, тренутно и
одложено дејство,
реверзибилна и
иреверзибилна
оштећења;
Синергизам и
антагонизам;
Промене дејства при
поновљеном уносу
отрова – кумулација,
толеранција,
идиосинкразија,
токсикоманија;
Мере прве помоћи и
принципи лечења
акутних тровања,
антидоти.
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е са другим
излагање
наукама;
 тестове знања
наведе
 домаће
дефиницију
задатке
отрова и
 презентацију
токсичности;
објасни
изложеност
отрову и
типове
токсичности;
опише дозе
у
токсикологиј
и;
класификује
отрове и
врсте
тровања;
објасни
путеве
уласка,
расподелу,
метаболизам
и екскрецију
отрова из
организма;
објасни
механизме
деловања
токсичних
материја;
разликује
синергизам
од
антагонизма
отрова;
разликује
кумулацију,
толеранцију,
идиосинкраз
ију, психичку
и физичку
зависност;
опише мере
прве помоћи,
основне
принципе
лечења
акутних
тровања и
антидоте.
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ција и детекција
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4 часа













3.

Специјални део

10
часова
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Правила рада са
токсичним,
корозивним и
запаљивим
супстанцама;
Материјали
токсиколошке
анализе. Биолошки
материјал (плазма,
серум, пуна крв,
еритроцити, урин,
желудачни садржај),
вода идр;.
Фазе рада
токсиколошке
анализе, правила
узорковања,
транспорта и чувања
узорака;
Припрема узорака за
токсиколошку
анализу;
Поступци екстракције:
екстракција на основу
разлике у
растворљивости,
адсорпција и
дестилација;
Детекција отрова,
претходне пробе:
имунохемијски
тестови, колор
тестови идр.,
инструменталне
методе хемијске
анализе.
Гасовити отрови:
угљен-моноксид,
угљен-диоксид,
оксиди сумпора и
азота, водониксулфид, хлор, бром;
Лако испарљиви
отрови и они који
дестилишу са
воденом паром:
фосфор,
цијановодонична
киселина и цијаниди,
угљен-дисулфид,
етанол, метанол,
алифатични
угљоводоници,



















објасни
правила рада
са
токсичним,
корозивним,
и запаљивим
супстанцама;
анализира
материјале
токсиколошк
е анализе;
наведе фазе
рада
токсиколошк
е анализе;
наведе
правила
узорковања,
транспорта и
чувања
узорака;
објасни
припрему
узорака за
токсиколошк
у анализу,
као и
поступке
екстракције;
објасни
претходне
пробе и
наведе
методе
инструмента
лне анализе
препозна у
којој се групи
налази
отров;
наведе
токсиколошк
и значај и
могућности
тровања
отровима
различитих
група;
наведе
физичке,
хемијске и
физиолошке
особине

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове знања
 домаће
задатке
 презентацију

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове знања
 домаће
задатке
 презентацију
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4.

Одабрана поглавља

10
часова
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ароматични
угљоводоници
(бензен, толуен,
нафталин, анилин,
нитробензен),
хлорирани
алифатични
угљоводоници
(дихлорметан,
хлороформ,
угљентетрахлорид);
Минерални отрови:
методе разарања
органског материјала,
отрови који се
истражују након
разарања органског
материјала (олово,
жива, арсен,
кадмијум), отрови
који се истражују без
разарања органског
материјала
(корозиви: киселине
и базе, хлорати,
нитрати и нитрити,
флуориди);
Биљни и синтетски
отрови: отрови који
се истражују у киселоетарском екстракту
(кардиотонични
гликозиди,
барбитурати,
салицилна киселина и
њени деривати),
отрови који се
истражују у алкалноетарском екстракту
(алкалоиди:
стрихнин, никотин,
морфин, кокаин,
атропин).
Токсикологија лекова:
антидепресиви и
антиманични лекови,
антипсихотици,
анксиолитици,
седативи, хипнотици,
антиепилептици,
наркотични и
ненаркотични
аналгетици;













отрова
различитих
група;
објасни
путеве
уношења,
метаболизам
и
излучивање;
објасни
механизам
деловања
отрова;
препозна
основне
симптоме
тровања
отровима
различитих
група;
наведе мере
прве помоћи
и принципе
лечења,
могуће
антидоте;
наведе
потенцијалне
аналитичке
методе за
доказивање
и
одређивање
отрова.

наведе
токсиколошк
и значај и
могућности
тровања
лековима,
психоактивн
им
супстанцама,
пестицидима

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове знања
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Психоактивне
супстанце:
амфетамини,
фенциклидин,
кофеин,
канабиноиди,
диетиламид лизергне
киселине;
Токсикологија
пестицида:
органохлорни
инсектициди,
органофосфорни
инсектициди,
карбамати,
пиретроидни
инсектициди,
хербициди,
фунгициди,
родентициди;
Дуготрајни органски
загађивачи:
полициклични
ароматични
угљоводоници,
полихлоровани
бифенили, диоксини,
хексахлорбензен;
Отрови природног
порекла:
микотоксини, отрови
гљива, бактеријски
отрови, отрови
инсеката, змија,
водоземаца и риба.













5.

Екотоксикологија

3 часа



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Хемијско загађење
ваздуха, вода,
земљишта и
намирница.



, дуготрајним
органским
загађивачим
а и отровима
природног
порекла;
наведе
физичке,
хемијске и
физиолошке
особине
отрова
различитих
група;
објасни
путеве
уношења,
метаболизам
и
излучивање
отрова;
објасни
механизам
деловања
отрова;
препозна
основне
симптоме
тровања и
могућа
оштећења;
наведе мере
прве помоћи
и принципе
лечења,
антидоте;
наведе
потенцијалне
аналитичке
методе за
доказивање
и
одређивање
отрова.



препозна
основне
узрочнике
загађења
воде,
ваздуха,
земљишта и
намирница;

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено

домаће
задатке
 презентацију
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Укупан број часова: 33

објасни
механизме
загађења
ваздуха,
вода,
земљишта и
намирница.

излагање
 тестове знања
 домаће
задатке
 презентацију

Корелација:
 Биологија
 Хемија
 Mедицинска биохемија
 Патофизиологија Микробиологија са епидемиологијом
 Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
 Фармакогнозија са фитотерапијом
 Броматологија са дијететиком
 Прва помоћ

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Грађанско васпитање
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
33
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
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;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми ученик
остварености
Тема
ће бити у стању да:
исхода
ДЕМОКРАТИЈА
И ПОЛИТИКА
1.

4

 Демократија,
политика и власт
 Функционисања
институције
демократије
 Механизми и
начини контроле и
ограничења
власти у
демократском
поретку

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Објасни појмове
демократија, политика,
власт, грађански живот
 Наведе разлике између
демократског и
недемократског начина
одлучивања
 Објасни разлике
између непосредне и
посредне демократије
 Анализира различите

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО

10

 Однос државе и
грађанског
друштва
 Појам грађанина
 Значај и начин
учествовања
грађанина у
политици
 Улога грађана у
остваривању
права

ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И
ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

10

 Право на
грађанску
иницијативу
 Партиципација
грађана у процесу
доношења одлука
и право на
самоорганизовањ
е грађана
 Улога невладиних
организација

начине ограничавања
власти
Разликује надлежности
законодавне,извршне и
судске власти
 Разуме политичко
одређење појма
грађанин/грађанка
 Разуме значај
поштовања закона у
демократској држави
 Објасни улогу локалне
самоуправе и послове
којима се она бави
 Објасни карактеристике
и улогу цивилног
друштва
 Наведе могућности
утицаја грађана на
власт, правни и
политичи систем
(различите форме
грађанског удруживања,
различите форме
грађанских иницијатива
и акција)
 Идентификује и
анализира факторе који
ометају/ подстичу
демократски развој
друштва









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 грађанске
иницијативе
Наведе надлежности
општине и послове
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којима се она бави
Разликује формалну од
нефомалне иницијативе
Наведе форму и садржај
формалног предлога
грађанске иницијативе
Наведе
структуру,функциониса
ње, правила и
процедуре рада
Скупштине
Изведе симулацију
заседања Скупштине
поштујући све
процедуре у процесу
доношења одлука на
предлог грађана
Oбјасни појам,
карактеристике, улогу
и врсте удруживања
грађана
Идентификује и
анализира активности и
акције удружења
грађана у својој
локалној заједници.



9
4

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

 Избор проблема
 Идентификација
могућих решења
 Припрема нацрта
акције
 Реализација
акције (ван
редовних часова и
учионице)
 Анализа
реализоване
акције

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Идентификује
проблеме у својој
локалној заједници
 Анализира изабране
проблеме, изучава их
 Предлаже активности и
дискутује о њима са
осталим члановима
тима
 Сарађује са члановима
тима и учествује у
доношењу одлука
 Формулише циљеве и
кораке акције
 Иницира активности
,прати их и оцењује
Представипутем јавне
презентацијунацрт акције и
резултате акције
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Представљање
резултата акције

Укупан број часова:

33

Корелација:
 Српски језик и
књижевност
 Историја
Социологија са
правима грађана

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
33
/
/
/
Недељни фонд
1
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит
религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних
вредности Цркве којој историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета;
упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и
толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских погледа, као и
научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Ред.
број

Број
часова
Тема

1.

I – УВОД
1. Понављање
кључних појмова
обрађених у
другом разреду
средње школе

1

Препоручени
САДРЖАЈИ по
теми

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у
средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о
стварању света и
човека,
прародитељском

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава Православног
катихизиса у току 3.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног
катихизиса обрађеног
у

Вредновање
остварености исхода

Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације наставе
и
остварености
задатака и исхода
наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:
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греху и историји
спасења.

2.

3.

II – ХРИСТОС
5
ИСТИНИТИ БОГ
И ИСТИНИТИ
ЧОВЕК
2. Господ Исус
Христос: Нови
Адам, Месија и
Емануил
3. Исус Христос –
Оваплоћени
Логос Божји
4. Христос
истинити Бог и
истинити Човек
5. Теологија
иконе
(систематизација
теме)
III 6
ПРИБЛИЖИЛО
СЕ ЦАРСТВО
БОЖЈЕ...
6. Почетак
Христове
проповеди
7. Блаженства

• Господ Исус
Христос: Нови
Адам, Месија и
Емануил;
• Исус Христос –
Оваплоћени Логос
Божји;
• Христос истинити
Бог и
истинити Човек.

•Христова
проповед;
•Беседа на гори;
• Параболе о
Царству Божјем;
• Царство Божје –
циљ
Христове
проповеди.

8. Беседа на
гори
9. Параболе о
Царству Божјем
10. Царство
Божје –циљ
Христове
проповеди
(систематизација
теме)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

претходном разреду
школовања.

• процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
путем
анкетних
евалуационих
листића;
•провером знања
које ученици усвајају
на часу и
испитивањем
ставова;

• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава
Православног
катихизиса у току 3.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног
катихизиса обрађеног
упретходном разреду
школовања.

• моћи да закључи да
је Царство Божје
заједница са Христом;
• моћи да увиде
актуелност Христове
проповеди
• знати да је Христова
делатност и проповед
позив свима у Царство
Божје;
• моћи да увиде како
поуке из Христове
проповеди могу да
примене на сопствени
живот.
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IV - ГДЕ ЈЕ
ХРИСТОС ТУ ЈЕ И
ЦАРСТВО БОЖЈЕ
11. Где је
Христос ту је и
Царство Божје
12.
Преображење
Христово и
објава
Његовог
страдања
13. Лазарево
Васкрсење и
Улазак Христов у
Јерусалим
14. Тајна Вечера
слика Царства
Божјег
15. Христос Нова
Пасха

за приод 2018-2022. год.
8

• Где је Христос ту
је и
Царство Божје;
-Преображење
Христово и објава
Његовог страдања;
- Лазарево
Васкрсење и
Улазак Христов у
Јерусалим;
-Тајна ВечераХристос Нова
Пасха;
Свети Дух
Утешитељ – Дух
заједнице и Цар
Небески.

16. Вазнесење и
Други Долазак
Христов
17. Свети Дух
Утешитељ – Дух
заједнице и Цар
Небески
(систематизација
теме)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да повеже
догађај Преображења
са
литургијском песмом
«Видјехом свјет
истиниј...»;
• моћи да разуме да је
свака заједничка
трпеза израз
заједништва;
• моћи да разуме да
Христос Тајном
Вечером
установљује начин на
који ће остваривати
заједницу са својим
ученицима у све дане
до свршетка века;
• моћи да разуме да
сва радост
хришћанске вере
извире из свести о
победи над смрћу и
Христовом сталном
присуству;
• моћи да,
причешћујући се,
доживљава себе
као учесника Тајне
Вечере;
• моћи да у основим
цртама изложи смисао
Христовог страдања и
смрти;
• моћи да објасни да
се Христос вазноси на
небо да би узнео
људску природу Оцу;
• моћи да разуме да
се Христос вазноси на
небо да би наша вера
у Христа била
слободна(а не
изнуђена);
• знати да је општење
са Христом и данас
могуће у заједници
Духа Светога – у
Цркви.

350

Школски програм
5.

за приод 2018-2022. год.
4

• Покајање и
праштање;
• Труд и ревност;
• Вера и
формализам у
вери;
• Света Литургија –
пројава Царства
Небеског.

4

• Крштење и
Миропомазање;
• Покајање и
исповест;
• Свештенство;
• Света Литургија –
светајна Цркве

V - МОЈ ЖИВОТ У
ХРИСТУ
18. Покајање и
праштање
19. Труд и
ревност
20. Вера и
формализам у
вери
21. Света
Литургија
– пројава
Царства
Небеског
(систематизација
теме)

6.

VI СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ
22. Крштење и
Миропомазање
23. Покајање и
исповест
24. Свештенство
25. Света
Литургија
– Светајна Цркве

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да разуме да
покајање(преумљење)
значи постављање
Царства Божјег за
приоритет живота;
• моћи да разуме да
покајање подстиче
човека да тражи
Царство Божје;
• знати да истински
однос са Богом не сме
бити формалистички;
• бити свестан значаја
испуњавања
Христових
заповести у свом
животу;
• схватити да се
учешћем на Литургији
учествује у Царству
Божјем.
• моћи на основном
нивоу да тумачи
новозаветна
сведочанства о значају
Крштења;
• моћи да схвати да је
Крштење прихватање
позива на светост;
• моћи да објасни да
Миропомазање
значипримање дарова
Светог Духа за
служење у
Цркви;
• моћи да схвати да су
исповест и покајање
повратак у наручје
Очево и заједницу
Цркве;
• знати да су службе у
Цркви дарови Духа
Светога;
• моћи да међусобно
разликује различите
службе у Цркви
(епископ, свештеник,
ђакон,
лаик) и увиди њихову
повезаност;
• бити свестан да све
Тајне свој смисао
добијају у Литургији.
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VII НОВОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
26. Анафора
светог Василија
Великог
27. Литургијски
контекст
молитве
Оче наш
28. «Ако једном
од
ових малих
учинисте, мени
учинисте...»
29. Христов
однос
према
потребитима
30. Сви сте једно
у
Христу

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
5

• Анафора светог
Василија
Великог;
• Литургијски
контекст молитве
Оче наш;
• Ако једном од
ових малих
учинисте, мени
учинисте...;
• Христов однос
према
потребитима;
• Сви сте једно у
Христу...

33

• моћи да препозна
догађаје из историје
спасења у Анафори
Василија Великог;
• моћи да тумачи
молитву Оче наш као
литургијску молитву;
• моћи да разуме да
братска хришћанска
љубав своје порекло
има у примеру
Христове љубави;
• бити свестан да
хришћанско
братољубље
превазилази крвно и
национално порекло;
• моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 3.
разреда средње
школе.

Корелација:
1.Српски језик и
књижевност
2.Грађанско
васпитање
3.Историја
4.Екологија
5.Географија
6.Ликовна култура
7.Психологија
8. Социологија
10.Музичка
култура

Образовни профил:
фaрмацеутски техничар
Назив предмета:
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....

исхрана
трећи

(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
60
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Настава у блоку:

Практична
настава:
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за приод 2018-2022. год.

Циљеви предмета:
Стицање знања о значају исхране у очувању и унапређењу здравља;
Стицање знања о принципима правилне исхране зависно од животног доба;
Стицање знања о поремећајима који настају услед неправилне исхране и неисправне хране;
Стицање знања о значају превенције обољења насталих услед неправилне исхране и
неисправне хране;
Стицање знања о начину исхране код различитих обољења;
- Стицање знања о оспособљавању пацијената за спровођење правилне исхране.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
САДРЖАЈИ по теми
остварености исхода
број
часова
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
Тема

1.

Основни
принципи и
планирање
правилне
исхране и
здравствена
безбедност
хране

16

·
Значај и
физиологија исхране;
·
Врсте храњљиве
материје и потребе
организма у
храњљивим
материјама, као и о
факторима који их
одређују;

·
разуме
значај исхране у
очувању и
унапређењу
здравља;
·
да користи
методе и технике
испитивања стања
ухрањености;

·
Испивање стања
ухрањености;

·
планира
дневни оброк;

·
Планирање
дневног оброка;

·
организује
исхрану у
домаћинству и у
колективима;

·
Организација
исхране у домаћинству
и у колективима;
·
Кварење
намирница;
·
Чување
намирница;
·
Адитиви и
конзерванси;
·
Органолептичка
својства намирница;
·
Микробиолошк
а исправност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

·
Стицање
знања о значају и
физиологији
исхране, као и о
потребама
организма у
храњљивим
материјама;
·
Стицање
знања о методама и
техникама
испитивања стања
ухрањености;

Стицање знања о
планирању дневног
оброка и
организовању
исхране у
·
на
одговарајући начин домаћинству и у
чувати намирнице; колективима;
Стицање знања о
значају здравствене
·
планирапра безбедности хране
вилну примену,
значај и улогу
адитива и
конзерванаса;
·
процени
значај
органолептичких
својстава,
микробиолошке и
хемијске
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за приод 2018-2022. год.
намирница;
·
Хемијска
исправност намирница
Законска регулатива у
области здравствене
безбедности хране

2.

Исхрана
различитих
категорија
здравих
људи

14

·
Исхрана одојчади
и прешколске деце;
·
Исхрана школске
деце и омладине;
·
Исхрана трудница
и дојиља;
·
Исхрана радно
способног
становништва;
·
Исхрана старих
људи;

3.

Поремећаји
услед
неправилне
исхране и
неисправне
исхране

15

·
Организација и
значај исхране у
ванредним условима.
·
Гојазност
:етиологија,
компликације и
епидемиологија;
·
Потхрањеност:
узроци, врсте,
последице и
епидемиологија;
·
Анорексија,
булимија;
·
Поремећаји услед
неадекватног уноса
витамина и
минералних материја;
·

исправности
намирница;
примењује
законску
регулативу у
области
здравствене
безбедности хране.
·
примени
принципе
правилне исхране
различитих
категорија здравих
људи;

·
Стицање
знања о
специфичности
исхране различитих
категорија здравих
људи;

примени принципе
правилне исхране
зависно од
животног доба,
физиолошког
стања и физичке
активности.

·
Стицање
знања која ће
омогућити
формирање ставова
и усвајање навика
правилне исхране,
као компоненте
здравог начина
живота.

·
препозна
најважније
поремећаје
настале
неправилном
исхраном;

·
Стицање
знања о настанку
поремећаја здравља
услед неправилне
исхране;

·
знати
најважнија
тровања храном;
примени начине
превенције ових
поремећаја
здравља.

·
Стицање
знања о настанку
поремећаја здравља
услед неисправне
хране;
Стицање знања о
превенцији
поремећаја здравља
који су последица
неправилне исхране
и неисправне хране

Тровања храном;

·
Превенција
болести неправилне
исхране и неисправне
хране код људи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Исхрана
болесних

за приод 2018-2022. год.

15

различите животне
доби.
·
Специфичности
исхране код обољења
органа за дисање;
·
Специфичности
исхране код обољења
срца и крвних судова;

4.

·
Специфичности
исхране код обољења
органа за варење;
·
Специфичности
исхране код обољења
бубрега и мокраћних
путева;
·
Специфичности
исхране код фебрилних
стања и инфективних
болести;

·
разуме
основне принципе
исхране код
болести
различитих
система и органа;
·
примени
специфичности
исхране код
болести
различитих
система и органа;
разуме улогу и
значај исхране код
појединих
оболења.

·
Стицање
знања о начину
исхране код
различитих
обољења;
·
Стицање
знања о
специфичности
исхране код болести
различитих система
и органа;
Стицање знања о
улози и значају
исхране код
појединих оболења.

·
Специфичности
исхране код шећерне
болести;
·
Специфичности
исхране код болести
коштано-зглобног
сиситема;
·
Специфичности
исхране код припреме
пацијената за
одређене
дијагностичке поступке
и оперативне захвате;

Укупан број часова:

60

Специфичности
исхране пацијената
после оперативних
захвата.
Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

биологија,анатомија и
физиологија,микробиологија са
епидемиологијом,хигијена и здравствено
васпитање,фармакологија
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Медицинска информатика
Разред:
Трећи разред
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8/ 2015 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
настава:
/
66
Недељни фонд часова:
2

Настава у блоку:
/

Практична
настава:
/

Подела одељења у
2
групе:
Циљеви предмета:

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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
теми

Тема



1.

Медицинска
информатика

10









2.

Медицински
подаци и
информације

10

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Појам и
дефиниција
информација,
информатике и
медицинске
информатике;
Историјски
развој
медицинске
информатике;
Информације и
њихов значај у
медицинским
истраживањим
аи
медицинској
пракси.
Примена
медицинске
информатике
Утврђивање
разлике
између
медицинског
податка и
медицинске
информације;

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:




дефинише појам
медицинске
информатике;
да сагледа значај
информатике у
медицинским
исраживањима и
медицинској пракси;

Вредновање
остварености
исхода













сагледа разлику
између
медицинског
податка и
медицинске
информације;
препозна примарну





активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
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3.

Примена
рачунара у
здравству

20














Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Врсте
медицинских
података
(говорни,
писани,
нумерички,
биосигнал,
слика);
Врсте
медицинских
информација
(примарне,
секундарне и
научне);
Важност
медицинске
информације
за успешан
исход лечења
пацијената
(правило 5П).
Примена
рачунара у
здравству;
Нивои
примене
рачунара у
медицини;
Електонски
здравствени
картон;
Здравствене
књижице са
бар кодом;
Примена
рачунара у
ординацији;
Примена
рачунара у
медицинским
лабораторијам
а;
Примена
рачунара у
апотеци;
Примена
рачунара у
фондовима
здравственог
система.













и секундарну
медицинску
информацију;
схвати значај
стручне,
медицинске
информације за
даљи развој
медицинских наука;
разуме значај
медицинских
информација за
успешан исход
лечења пацијента.



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.












домаће
задатке
тестове
знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практичног
рада на
рачунару
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11



4.





5.

Примена
рачунара у
дијагностикова
њу

5





Појам ЗИС-а;
Предности
ЗИС-а у односу
на
традиционалн
и здравствени
систем;
Пацијент у
ЗИС-у;
Здравствени
радник у ЗИС-у;
Сигурност и
заштита
података у
ЗИС-у.
Компјутеризов
ана
томографија
(ЦТ)-примена;
ПЕТ скенерипримена;



















6.

Телемедицина

10





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Магнетна
резонанцапримена;
Ултразвук-примена;
Виртуелна
ендоскопијапримена

Појам
телемедицине;
Историјски
развој
телемедицине;
Методе
телемедицине:
(store-andforward
(“сними-ипроследи”) и
real-time
технологија
(пренос
података у
реалном
времену,
“уживо”);
Телеконсултац
ије;
Теледијагности









објасни појам ЗИС-а;
направи поређење
између
традиционалног
здравственог
система и ЗИС-а;
сагледа улогу и
место пацијента и
здравственог
радника у ЗИС-у;
сагледа значај
сигурности и
заштите података у
ЗИС-у.



сагледа значај
савремене
иформационокомуникационе
технологије у
дијагностиковању;
сагледа предност
компјутеризоване
томографије над
класичним
ренгендским
снимком;
објасни примену
магнетне резонанце,
ултазвука и
виртуелне
ендоскопије.
објасни појам
телемедицине;
разликује методе
телемедицине;
сагледа предности и
недостатке
телемедицине у
односу на класичну
телемедицину;
разуме значај
телемедицине у
ургентној медицини.























активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практичног
рада на
рачунару
активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практичног
рада на
рачунару

358

Школски програм

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

66

ка;
 Телемонитори
нг
(теленадзор);
 Теленега;
 Телеконзилију
м;
 Телеобразова
ње и телеобука
(телеедукација
)
 Телехирургија;
 Роботи у
телехирургији;
 Примери
телехирургије
и значајни
датуми у свету
и у Србији.
Корелација:

Рачунарство и информатика, стручни
предмети

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Музичка култура
Разред:
ТРЕЋИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
66
/
Недељни фонд
2
/
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Настава у блоку:
/
/

Практична
настава:
/
/



познавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.



Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера композиције.
Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21.
века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког
дела. Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање културе и традиције како свог тако и
других народа
Развијање естетских критеријума код ученика
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Развијање способности уочавања утицаја народног стваралаштва на уметничко стваралаштво.
Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког доживљаја.
 Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање
мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
 Препознавање улоге музике у
 подржавању драмске радње.
 Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
 Оспособљавање ученика за заједничко извођење
Ред.
ИСХОДИ
Број

број

Тема
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености исхода

Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
1.

Изражaјна
средства
музичке
уметности
-Музички
инструменти

5
Подела музичких
инструмената по начину
добијања тона и по
грађи.
● Гудачки
инструменти
● Дувачки
инструменти
● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.
● Инструменти са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
● Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави
и оркестри.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и
Де-дур;
А. Вивалди – а-мол;
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● Препознају
и именују
музичке
инструмент
е.
● Препознаје
карактерис
тике звука
и тона
(висину,
јачину,
трајање и
боју) као и
елементе
који на то
утичу.
● Разликује
инструмент
еи
ансамбле
по боји
звука.
● Препознаје
извођачке
саставе :
инструмент
алне,
вокалне,
вокално
инструмент
алне.




Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

Кратки
информативни
тестови

Успоставе
корелацију између
врсте
инструмената и
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Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур,
Е-дур;

програмског
садржаја музичког
дела.

Б. А. Моцарт – Це-дур,
Ге-дур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Дедур.

За виолу:
М. Глинка – соната демол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из
Берлиозовог Харолда у
Италији;
П. Хиндемит –
концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.
Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и
Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и
Г. Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт
за харфу и флауту у Цедуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
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За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса,
Де Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за
мандолину, тамбуру,
балалајку, цитру.
За дувачке
инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за
флауту и оркестар хамол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –
избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12
концерата;
Ј. Хајдн – концерт Цедур;
В. А. Моцарт – концерт
Це-дур;
Сонате Г. Ф. Хендла и
Сен Санс;
Дејан Деспић – 7
пасторала за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти
за фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

362

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
А-дуру;
К. М. Вебер – концерти
у еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната
за соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин
из Валкире;
М. Мусоргски – Слике
са изложбе;
Избор песама са
фестивала Драгачевска
труба;
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп.
94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал,
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лејка, рог.
Дувачки инструменти
других народа –
Абориџини (диџериду),
Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових,
Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и
забавне музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха,
Г. Ф. Хендла и Ц.
Франка.
За хармонику:
Избор уметничке
музике за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер
танго.
За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за
ударљке и челесту.
Избор композиција рок
и џез музике.
Народна музика –
тапан, гоч, даире,
тарабука, кастањете.
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Класична
музика

2

(општа
музичка
анализа и
теорија кроз
слушање
музике)

20(18)

● Значај музике у
животу и
друштву:првобитна
заједница,стари век
и развој музике у
средњем
веку(духовна и
световна музика) (3)

● Препознаје
и разликује
одлике
стилова у
музичком
изражавањ
у од
првобитне
заједнице
до данас.
● Препознаје
одслушанe
композициј
e у односу
на време
настанка..
● Има
позитиван
однос
преме
уметничкој
музици
● Самоинициј
ативно
посећује
концерте и
друге
музичке
манифеста
ције

Грегоријански
корал,
Византијско певање,Кир
Стефан
Србин:Ниња
сили.
● Ренесанса и барок
(8)
Палестрина
Л.:Огни
белта, О. ди Ласо:
Madona mia cara, Ехо;
Галус: Патер Ностер;
Фрањо
Босанац:
Ричеркар бр. 23/I ;
Андрија Мотовуњанин:
Песме
и
игре
Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба,
Хендл
Г.Ф.:
Музика
на
води
(одломак),Месија
(Алелуја);
Бах
Ј.С.:
Токата и фуга d – mol,
Брандебуршки концерт
бр.3 G – dur
● Преткласика и
класика(8)
Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
изненађења бр 94.G –
dur, Симфонија Д-дур
бр. 104 ("Лондонска");

●
●
●
●
●
●
●

Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика,
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Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За
Елизу,
Месечева соната..
●

Романтизаm (8)

Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс
Ј.:Мађарске игре по
избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична
симфонија ;
Романтизам у
словенским земљама:
Руска национална
школа - Чешка
национална школа:
Глинка: Руслан и
Људмила (увертира);
Бородин: Кнез Игор
(Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор);
Римски-Корсаков:
Шехерезада; Чајковски:
Лабудово језеро
(одломци); Сметана:
Продана невеста
(одломци); Дворжак:
Словенске игре (избор).
К. Станковић:
Варијације на песму
"Што се боре мисли
моје"; Ст. Мокрањац: X,
XI и XII или XV руковет,
Козар, Њет свјат (из
Опела

●

Импресионизам (1)
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Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
●

Музика xx века (2)

Шостакович:Камерна
симфонија; Прокофјев
С.:Ромео
и
Јулија;
Шенберг:
Пјеро
месечар; Стравински:
Петрушка (руска игра).

● Опера у XVII
веку –
Монтеверди;
● Опера у XVIII
веку:
озбиљна и комична
опера – Глук;

Oпера и
балет
3
Oперета и
мјузикл

10(8)

● Романтичне
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.

Разликује
музичко
сценска дела
према периоду
настанка.
● Разуме
међусобну
повезаност
текста, музике и
покрета.
● Препознаје
историјско
културни
амбијент у коме
су настала
поједина дела

ОперетеШтраус
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Ј.:Слепи

4

Традиционал
на
музика(наро
дне
песме,игре,п
лесови)

10(8)

● 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,електро
нску,џез и разне
алтернативне
правце.
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слобода
н Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..
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● Препознаје
естетске
вредности у
култури свог и
народа других
земаља
уочавањем
карактеристич
них обележја
музике светске
народне
баштине.
● Сагледава и
вреднује
утицај
народног
стваралаштва
на уметничко
стваралаштво.
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● Препознаје
порекло
народних
композициј
а према
ритмичко
мелодијски
м
карактерис
тикама

● Прецизно
изводи
ритмичкомелодијске
захтеве у
оквиру
задате
кореографи
је.
● Џез и
блуз:
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис; Били Холидеј;
Џон Колтрејн,Чарли
Паркер, Јован
Маљоковић.

Џез и блуз
музика

5

Филм и
филмска
музика
Сценска
музика

● Филм:
Моцарт
● филмска
музика:

12(!10
)

Е.Мориконе: музика из
филмова: Амелија
Пулен,Титаник,
Ватрене улице,
Клавир...
●

Сценска
музика:

Ф. Менделсон: "Сан
летње ноћи" (избор); Е.
Григ: Солвејгина песна
из "Пер Гинта", М.
Равел: Атлантида
(избор).
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● Сагледава
критеријуме
који се односе
на начине
настајања
мелодијско
ритмичких
образаца
раличитих
музичких
жанрова.
● Разликује
инструменте по
боји звука
Разликује
извођачке саставе
(Соло гласхор,Соло
инструменткамерни саставоркестар)
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● слободан избор
композиција према
могућностима
извођача

● Препознаје и
реализује
елементе
заједничког
музицирања

Оспособљава
ње ученика
за заједничко
извођење

6

9(7)

Укупан број часова:

66

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
● Ликовна култура
● Српски језик и
књижевност
● Историја
● Географија
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Изабрана поглавља математике
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична
настава:

9. Развијање логичког и апстрактног мишљења;
10. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко11.
12.
13.
14.

логичког језика;
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.
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.

Ред.
број
Тема

1.

2.

Број
часо
ва

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Ирационалне
једначине и
неједначине

9

 Ирационалне
једначине
(квадратни корен)
 Ирационалне
једначине
(кубни корен)
 Ирационалне
неједначине

Експоненцијалн
еи
логаритамске
једначине и
неједначине

11

 Експоненцијалне
једначине
 Екпоненцијалне
неједначине
 Логаритамске
једначине
 Логаритамске
неједначине
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ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Реши
једноставније
ирационалне
једначине
 Реши
једноставније
ирационалне
неједначине



Реши
једноставније
експоненцијалне
једначине
 Реши
једноставније
експоненцијалне
неједначине
 Реши
логаритамске
једначине
 Реши

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове знања.
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
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једноставније
логаритамске
неједначине

тестове знања.

Тригонометрија

15

 Инверзне
тригонометријске
функције и
њихови графици
 Претварање
производа
тригонометријски
х функција у збир
тригонометријски
х функција
 Претварање збира
тригонометријски
х функција у
производ
тригонометријски
х функција
 Тригонометријске
једначине
 Тригонометријске
неједначине

 Нацрта графике
тригонометријски
х функција и
наведе њихове
основне особине
 Упрости израз
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Докаже
једноставије
идентитете
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Реши
тригонометријску
једначину
 Реши
тригонометријску
неједначину

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Системи
линеарних
једначина и
детерминанте

9

 детерминанте
реда два и три
 особине
детерминанти
 крамерова
теорема за
решавање
система
линеарних
једначина
 решавање
система
линеарних
једначина са
реалним
параметром

 Израчуна
детерминанту
реда 2 и 3
 Примени особине
детерминанти на
израчунавање
детерминанте
 Примени
Крамерову
теорему на
решавање
система
линеарних
једначина (до 3
непознате)
 Реши
једноставније
ситеме линеарних
једначина са
параметром
 Разматра решење
система

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове знања.

3.

4.
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5.

Вектори

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

14

 Вектори, особине
вектора
 Скаларни
производ вектора,
колинеарни
вектори
 Векторски
производ вектора
 Мешовити
производ вектора
 Вектори у
координатном
систему
 Скаларни
производ вектора
задатих
координатама
 Векторски
производ вектора
задатих
координатама.
Површина троугла
 Мешовити
производ вектора
задатих
координатама.
Запремина
паралелепипеда









линеарних
једначина у
зависности од
вредности
реалног
параметра
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
између простог и
сложеног
каматног рачуна
на датом примеру

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове знања.

8

66

Корелација:
Рачунарство и
информатика
Математика, физика,
хемија
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Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
Разред:
ТРЕЋИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
 Проширивање знања о разноврсности живог света;
 Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
 Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
 Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и
друга жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

3

 Разноврсност живог
света (царства на
Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

4

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива
бића и значај

Тема
1.

Разноврсност
живог света

Вируси
2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 дефинише
царства живог
света
дефинише
основне
систематске
категорије биљног
и животињског
света

Вредновање
остварености исхода

Евидентирање и
оцењивање ученика
(путем усмене и
писане провере
знања, тестирања,
израде презентација
и пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

 дефинише
појам и
порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
вируса на жива
бића
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3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште
одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија

4.

Протисти

6

 Царство
протиста:опште
одлике,класификација
, еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи

5.

Алге

6

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатн
е алге (Bacillariophyta),
мрке алге
(Phaeophyta),зелене
алге (Chlorophyta),
опште одлике,
систематика,
филогенија,екологија
и распрострањење

6.

Биљке

16

 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
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 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије
према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
бактерија на
друга жива
бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе
протисте
изазиваче
болести
животиња и
људи
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги
 анализира
распрострање
ње сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки
аспект алги
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
класе виших
биљака
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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7.

Гљиве и
лишаји

за приод 2018-2022. год.

5

 Раздео голосеменице
(Pinophyta): опште
одлике, систематика 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
 Раздео
скривеносеменице
(Magnoliophyta):
опште одлике.
Систематика
скривеносеменица:
одлике дикотила и
монокотила
 Класа:
дикотилe(Magnoliopsy
da). Фамилије:
љутићи, букве, брезе,
купуси, руже,
махунарке,
помоћнице, уснатице,
главочике, еколошки
аспекти
 Класа монокотиле
(Liliopsyda). Фамилије:
љиљани, шашеви
траве, еколошки
аспекти
 Опште одлике гљива
 Систематика гљива
 Значај гљива у
природи и привреди
 Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
 Опште одликекомпоненте лишаја
 Систематика и
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 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке
класе раздела
лишаја

376

Школски програм

за приод 2018-2022. год.



8.

Животиње

22






















филогенија лишаја
Екологија и
распрострањеност
лишаја
Значај лишаја у
природи и привреди
Сунђери
(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
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
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 анализира
еколошки
аспект гљива и
лишаја


 наведе
најзначајније
особине сваке
класе
животиња
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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Укупан број часова:

Образовни профил:

66

(Cephalochordata):
опште одлике
Основна
класификација
кичмењака (Vertebrata
)
Колоусте: опште
одлике
Рибе са хрскавичавим
скелетом
(Chondrichthyes):општ
е 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:
микробиологија
Патологија

Фармацеутски техничар
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Назив предмета:
Историја (одабране теме)
Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава: 66
Недељни фонд часова:

Практична
настава:

2

Подела одељења у групе:
12.
Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
13.
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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.
Унапређивање 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 културноисторијске баштине.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
Ред.
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми остварености
број
Тема
ученик ће бити у
исхода
стању да:
Село и град некад
 Живот у
 опише начин
и сад
 задатак
градовима и
живот у српским Вредновање
1.
наставник
селима у новом
селима у XIX и
остварености
а је да на
веку и
XX веку;
исхода
почетку
савременом добу  уочи сличности
вршити кроз:
школске
(примери Париза,
и разлике у
године од
Лондона,
начину живота у  праћење
дванаест
Берлина,
српским
остварено
понуђени
Њујорка, Москве,
градовима и
сти исхода
хнаставни
Санкт
селима у XIX и
 тестове
х тема,
Петербурга...;
XX веку;
знања.
ученицим
просторно и
 разуме значај и
а
урбано
последице
предложи
планирање;
развоја
шест, од
индустријске
модерних
којих ће
четврти,
градова;
они, као
радничка насеља  образложи
група, у
и предграђа;
најважније
складу са
боемске четврти;
узроке и
својим
појава модерне
последице
склоности
инфраструктуре –
миграција село–
ма,
водовод,
град;
изабрати
канализација,
 уочи разлике у
четири,
метро, проблем
начину
 Свакој од
загађења,
становања
четири
одношење и
између села и
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теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м планом.
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складиштење
отпада;
становање –
грађевински
материјали,
начин градње,
развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора;
разлика у начину
становања
између села и
града и између
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 и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља
– град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз –
фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси;
основни типови
сеоских насеља,
обележја

града кроз
историју;
уочи разлике у
начину становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.

380

Школски програм

2.

Култураодевања и
исхране некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
земљорадње,
виноградарства и
сточарства;
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша,
Михаила, Милана
и Александра
Обреновића,
кнеза Александра
и краљева Петра
и Александра
Карађорђевића,
Николе
Петровића,
резиденције
Јосипа Броза).

Култура одевања
од антике до
данас
(материјали,
начин обраде и
бојење, разлике
у одевању код
припадника
различитих
друштвених
група; појава
вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих
у читавом свету;
накит, фризуре,

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину одевања
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шминка,
парфеми...).
Одевање код
Срба кроз
историју(материј
али и тканине –
кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и
код припадника
различитих
друштвених
група; грађанско
одело и
европски узори у
облачењу
српског
грађанског
сталежа;
униформе
државних
чиновника,
лекара,
цариника,
професора
Лицеја и
гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).
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;

између
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 исхране
код Срба кроз
историју;
наведе и упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.
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3.

Војска, оружје и
рат некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.



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”).
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;
увођење 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;
међународне
конвенције о

 уочи основна
обележја ратова
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
(војсковођа,
официра,
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Новац и банке
кроз историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

правилима
ратовања,
највеће
војковође).
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).

регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату и
његовим
последицама на
живот људи.

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,



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
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деоница,
инфлација,
дефлација;
фалсификовањ
а новца, новац
у савременом
потрошачком
друштву…).
Новац и банке у
прошлости
(историјат
новца и банака
– од старог
века до данас;
материјали од
којих је
израђиван
новац,
историјски
феномен
„кварења”
новца; ликови
и различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
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).
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обичаји кроз
историју
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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 између
католика,
протестаната,
православаца,

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
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муслимана,
Јевреја; атеизам).

6.

Образовање и
васпитање кроз
историју
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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...).
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
– награђивање и
кажњавање,
одевање
ученика...).
Образовање и
васпитање код
Срба (манастири
као центри
писмености и
образовања;
значај Хиландара,
просветитељски

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања кроз
историју;
 опише развој
система
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
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања
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Комуникације,
путовања и
туризам некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
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,гост
ионице и хотели,
бање).



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
комуникацијам
а;
уочи утицај
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комуникација на
приближавање
држава, народа и
њихових култура

8.

Друштвени и
породични живот
кроз историју
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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,рад
ни и нерадни
дани; различити
облици
друштвених
активности на
селу и у граду...).
Породични
односи од
антике до данас

идентификујеос
новна обележја
друштвеног
живота од
антике до
данас;
 идентификујеос
новна обележја
породичног
живота од
антике до
данас;
 наведе основна
обележја
друштвеног
живота код
Срба кроз
историју;
 наведеосновна
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
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(положај
мушкарца, жене
и детета,
свадбени
обичаји, однос
према
старијима,
породични
празници,
традиционални
и модерни
погледи на
породицу;
промене у
односима међу
половима...).

9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија кроз
историју



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



Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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– оптичка
сочива,
дагеротипија,
мокра плоча,
фото-апарат,
филмска трака,
покретне
слике, биоскоп,
радио
таласи;прва
филмска
пројекција,фил
м као извор
информација о
догађајима;
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
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дворског
фотографа
Анастаса
Јовановића,
породични
фото-албуми,
прва филмска
пројекција у
Србији 1896,
први српски
филмови и
биоскопи;
почетак рада
прве радиостанице –
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).

10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Брига о телу и
здрављу од
антике до данас
(болести људи,
хигијенски
услови,
епидемије,
развој
медицине,
медицински
инструменти,
лекови и
лековито биље,
здравствене
установе –







уочи основна
обележја
развоја
здравствене
културе од
антике до
данас;
уочи основна
обележја
развоја
здравствене
културе код
Срба кроз
историју;
наведе и
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манастирске
болнице,
санаторијуми,
стационари,
домови
здравља,
апотеке; начини
здравствене
заштите и
превентиве,
хуманитарне
организације).

11.

Грбови и заставе
некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

упореди
различите
методе лечења
кроз историју;



разуме
повезаност
степена
економског и
културног
развитка и
здравствене
културе;
разуме значај
хуманитарних
организација и
њиховог
деловања.



Брига о телу и
здрављу код
Срба (утицај
животних услова
и хигијенских
прилика на
појаву болести;
најчешће
болести и
епидемије,
народна
медицина и
надрилекарство,
манастирске
болнице; прве
болнице и
лекари,
отварање
болница у
Србији у време
кнеза Милоша,
оснивање
Медицинског
факултета у
Београду...).



 уочи основна
Улога и значај
обележја
грбова и
развоја грбова и
застава (као
застава кроз
симбола
историју;
државе, нације,
 уочи основна
владара,
обележја
војске, града,
развоја грбова и
установе,
застава код
предузећа,
Срба кроз
политичке
историју;
организације,
 изведе
спортског
закључак о
значају грбова и
друштва...;
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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

застава кроз
историју;
 наведе
најчешће
хералдичке
симболе;
 опише изглед и
порекло
савременог
српског грба и
заставе.
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српских
нововековних и
средњовековни
х држава и
династија и
властелинских
породица –
двоглави бели
орао
Немањића,
Лазаревића,
Карађорђевића
, Обреновића и
ПетровићаЊегоша, лав
Бранковића и
ПетровићаЊегоша, вук
Балшића,
љиљани
Котроманића...)


12.

Спорт некад и сад
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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
пастирске игре
као прва
спортска
надметања, прва
спортска

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
карактеристике
спортских
надметања у
различитим
периодима;
опише развој
спортског живота
код Срба.
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друштва,
оснивање
Српског
олимпијског
клуба 1910,
учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска
друштва и
клубови;
савремени спорт
и спортски
живот).
 Корелација: Српски језик и књижевност
 Географија
 Социологија са правима грађана
 Грађанско васпитање
 Верска настава
 Ликовна култура
 Музичка култура

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија- изборни предмет
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
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 између 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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

Тема

Дисперзни
системи

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ
по темама


1.





Класификације
дисперзних
система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни
састав раствора
Разблаживање
раствора
Колигативна
својства раствора
неелектролита

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
Вредновање
По завршеној
остварености исхода
теми ученик ће
бити у стању да:
Изводи
Врши се кроз:
израчунавања у
 Усмену
којима користи
проверу знања
податке о
 Писану
растворљивости
проверу знања
супстанце на датој
температури;
Објасни утицај
температуре на
растворљивост
супстанци;
Израчуна масени
процентни
садржај раствора,
количинску
концентрацију,
масену
концентрацију,
молалност
раствора;
Прерачуна један
начин исказивања
садржаја раствора
у други;
Израчуна садржај
раствора
добијеног
разблаживањем;
Израчуна садржај
раствора
добијеног
мешањем два
раствора исте
супстанце
различитог
садржаја;
Објасни снижење
температуре
мржњења,
повишење
температуре
кључања раствора
у односу на
растварач;
Одреди
тремпературу
кључања раствора
неелектролита;
Израчуна
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осмотски
притисак у
раствору
неелектролита

Раствори
електролита
2.

25











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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;

398

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Стехиометриј
ска
израчунавањ
а

за приод 2018-2022. год.
27










Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење
хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење
хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукцион
е реакције
Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење
хемијских
формула;
Израчуна масени
елементарни
састав једињења
на основу
молекулске
формуле;
Одреди
емпиријску
формулу
једињења на
основу масених
односа елемената
у њему;
Одреди
емпиријску
формулу на
основу масеног
елементарног
процентног
састава
једињења;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење хемијске
једначине;
Пише хемијске
једначине важних
хемијских
реакција;
Одреди
коефицијенте у
хемијским
једначинама;
Тумачи појам
оксидационог
броја;
Разликује
оксидационо и
редукционо
средство у
реакцији
оксидоредукције;
Примени метод
електронског
биланса за
одређивање
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коефицијената у
једначини
реакције
оксидоредукције;

Укупан број часова:

66

Корелација:

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија биомолекула
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
66
Недељни фонд часова:
2

Општа хемија, Аналитичка хемија, Физика,
Биологија, Фармацеутска хемија

ТРЕЋИ

Настава у блоку:

Практична настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:

Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на
универзитетском нивоу;

Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;

Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;

Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;

Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;

Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене;

Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;

Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког
мишљења;

Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;

Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема


1.

Угљени хидрати

16
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ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
Хемијска
 Фишеровим
структура и
пројекционим
својства
формулама
моносахарида:
представи
пенотозе (рибоза
структуру
и дезоксирибоза),
молекула
хексозе (глукоза,
моносахарида
маноза,
 ојасни настајање
фруктоза)
цикличних
Хемијска
(полуацеталних
структура и
и полукеталних)
својства
облика
олигосахарида:
молекула
малтоза, лактоза,
моносахарида

Вредновање
остварености
исхода






праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
усмену
проверу знања
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сахароза
Хемијска
структура и
својства
полисахарида:
скроб, целулоза,
гликоген
Улога угљених
хидрата
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Хејвортовим
перспективним
формулама
прикаже
цикличне форме
молекула
моносахарида
објасни разлику
између
Фишерових и
Хејвортових
формула
моносахарида
објасни појам
аномерије
хемијским
једначинама
представи:
дехидратацију,
епимеризацију,
грађење
гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
тумачи
биолошки значај
моносахарида
објасни
настајање
гликозидне везе
међу
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
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2.

Липиди

13









Протеини



16
3.
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Класификације
липида
Хемијска
структура
осапуњивих
липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска
структура
неосапуњивих
липида
Стероидни
хормони
Биолошки значај
липида

Аминокиселине
као структурне
јединице
протеина
Кисело-базна
својства

целулозе
 представи
гликозидне везе
у молекулима
полисахарида
 разликује
полисахариде по
физичким
својствима
тумачи биолошки
значај
полисахарида
 наводи
критеријуме за
класификацију
липида
 објасни хемијску
структуру
осапуњивих липида
 класификује
осапуњиве
липиде према
хемијском
саставу
 тумачи
биолошки значај
масти и уља,
фосфоглицерида
, сфинголипида
и воскова
 објасни хемијску
структуру
неосапуњивих
липида
 разликује
стероле, жучне
киселине и
стероидне
хормоне
 тумачи
биолошки значај
холестерола,
жучних
киселина и
стероидних
хормона




објасни физичка
својства
аминокиселина
тумачи појам
изоелектричне
тачке катјонског,











праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
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аминокиселина
Растворљивост
амино киселина
Бојене реакције
на протеине
Улога различитих
протеина:
ензими, заштитни
протеини,
хормони,
токсини,
структурни
протеини
Ензимимеханизам
дејства, фактори
који утичу на
активност
ензима,
номенклатура



















4.

Нуклеинске киселине

6
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Структурне
јединице
нуклеинских
киселина
Пуринске и
пиримдинске
базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске
киселине
Структура и







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
објасни разлику
између
пуринских и
пиримидинских
база
пише формуле
нуклеозида
пише формуле
нуклеотида
објасни
структуру
нуклеинских
киселина
тумачи разлику у






праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
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функција ДНК и
РНК




5
5.

Витамини






Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска
структура
липосолубилних
витамина
Хемијска
структура
хидросолубилних
витамина











Укупан број часова:

66

структури ДНК и
РНК
објасни
биолошки значај
и функцију
нуклеинских
киселина
објасни разлику
између
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






праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

Корелација:
Хемија
Медицинска
биохемија

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
ФИЗИКА ИЗБОРНИ
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
60
6
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:
19. Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке;
20. Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних
физичких закона;
21. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
22. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
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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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Тема
Закони
одржања

16




1.




2.

Основе
молекулске
кинетичке
теорије

20

Закон одржања масе,
наелектрисања, енергије...
Изолован систем. Закони
одржања импулса и
момента импулса
Закон одржања енергије у
механици
Еластичан и нееластичан
судар



Демонстрациони огледи:
- Закони одржања импулса
(помоћу куглице са опругом
или колица са епруветом у
којој се вода загрева и
испарава)
- Закон одржања енергије.
Максвелов диск
 Лабораторијска вежба:
- Провера закона одржања
енергије (колица са тегом
 Молекулска структура
супстанције.
Међумолекулске силе

Топлотно кретање молекула.
Температура (термометри).
 Расподела молекула по
брзинама
 Идеалан гас. Притисак гаса
 Једначина стања идеалног
гаса. Изопроцеси и гасни

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 разуме општи
карактер и значај
закона одржања
у физици
 зна основне
законе одржања
 разликује
еластичан и
нееластичан
судар
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне
и израчуна грешке
при мерењу
 зна молекулску
структуру
супстанције и
разуме деловање
међумолекулских
сила
 разуме топлотно
кретање
молекула
 разуме појам
идеалног гаса
 разуме и користи
основне
параметре гасног
стања: притисак,
запремина,
температура
 разуме
изопроцесе и
гасне законе
изведе

Вредновање
остварености
исхода
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закони
 Демонстрациони огледи:
– Брауново кретање. Рејлијев
оглед
- Изотермски процес
 Лабораторијска вежба:
Провера Шарловог закона

3.

Флуиди
(течности и
гасови)

24



















Укупан број часова:

66




Модел флуида.Статика
флуида (Паскалов закон,
хидростатички и
аеростатички притисак, сила
потиска)
Динамика флуида (једначина
континуитета, Бернулијева
једначина)
Вакуум пумпе у медицинској
инструментацији
Кретање вискозне течности .
Ламинарно и турбулентно
кретање, Рејнолдсов број.
Проток (Поазјеов закон)
Протицање крви кроз крвне
судове. Пулсни талас.
Турбуленције у крвотоку
Кретање тела кроз течност
или гас (Стоксов закон)
Физички модел крвних
судова, рад срца. Мерач
крвног притиска, класични и
дигитални
Површински напон течности.
Квашење и Лапласов
притисак
Капиларне појаве. Примена
Лапласове једначине у
медицини
Гасна емболија

лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне
и израчуна грешке
при мерењу
 разуме модел
флуида и зна
основне законе
статике флуида
 решава
проблеме везане
за динамику
флуида и
примењује
хидродинамичке
законе у струци
 разуме кретање
вискозних
течности
 разуме кретање
тела кроз
течности и гасове
и стечена знања
примењује у
струци
 разуме појам
површинског
напона течности
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне
и израчуна грешке
при мерењу

Корелација:
Сви стручни предмети у
којима се примењује физика
Хемија
Биологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски-техничар
Назив предмета:
Локига са етиком
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:

трећи

Настава у блоку:

Практична
настава:

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и
развој личности
 Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и
свакодневном животу
 Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка
питања савременог друштва
 Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о
друштвеним проблемима
Ред.
број

Модул/
Тема

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Увод у логику

- Појам и подела
логике.
- Логика као наука о
форми мишљења
- Основни логички
принципи (идентитет,
непротивуречност и и
искључење трећег)

Формална
логика: појам
суд закључак

-Разлика између
појма, ствари и
представе,
- Врсте појмова
- Обим и садржај
појма Односи међу

1.

2.

Број
часова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:
- препозна да и сам
већ користи логику као
и граматику
- разликује мишљење
од маште, надања,
опажања и наводи
примере из
свакодневног живота
- искаже дефиницију
логике, - разуме и
опише у чему се
састоји формални
карактер логике
- разликује принципе
мишљења,
- наведе примере за
основне логичке
принципе и
симболички их
приказује
-увиди разлику између
појма, термина,
опажаја, предмета,
представе
-разликује обим и
садржај појма,

Вредновање
остварености
исхода
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појмовима
- Дефиниција и деоба
- Суд и врсте судова
- Истиносна вредност
сложених судова
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција)
- Комбинована
подела судова,
расподељеност појма
- Односи међу
судовима (логички
квадрат)
-Врсте закључивања
Непосредно
закључивање –
конверзија,
обверзија, логички
квадрат Посредно
закључивање –
индукција, аналогија
и дедукција
- Фигуре
категоричког
силогизма, модуси
категоричког
силогизма Хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
-Доказ
- Примери
индуктивног и
дедуктивног
закључивања у
наукама.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

- увиђа однос између
обима и садржаја,
-наводи пример за
обим и садржај и
дефинише обим и
садржај појма
-препознаје и именује
појмове, набраја их,
- уочава разлику
између појединачних и
општих појмова
препознаје односе
међу појмовиима и
именује их
(субординација,
координација,
контрарност) и
графички приказује
односе међу
појмовима
- наведе делове
дефиниције
- даје примере
дефиниције из своје
струке
- разликује прешироку
и преуску дефиницију
- разликује чланове
деобе од принципа
деобе
- увиђа значај
принципа деобе
самостално изводи
једну деобу
-разликује субјекат и
предикат суда и увиђа
значај копуле за
квалитет суда
-препознаје форму
сложеног суда,
разликује и именује
логичке везнике
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција) и
наводи примере
- разликује квантитет и
квалитет суда,
- препознаје форму
а,е,i,o суда и наводи
примере
- именује односе међу
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3.

Логичке
грешке

-Паралогизми и
софизми
- Грешке у закључку
- Грешке у доказу
- Грешке у
аргументацији

4.

Појам и значај
етике

-Настанак и предмет
етике
- Појам норме и
појам морала
- Разлика између
обичајних, правних и
етичких норми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

судовима
- препознаје
индуктивно,
дедуктивно и
закључивање по
аналогији на
примерима из
свакодневног живота
увиђа да и сам користи
наведене форме
закључивања, именује
их и разликује
- демонстрира
конверзију и обверзију
на примерима
- наведе и објасни
четири фигуре
силогизма
- изводи задате модусе
силогизма излаже
примере за
хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
- повезује форме
закључивања у облику
доказа
-разликује случајне од
намерних логичких
грешака
- примењује форме
закључка и доказа
- препознаје и именује
логичке грешке:
увођење четвртог
појма у силогизам,
нерасподељен појам,
замена теза,
argumentum ad
hominem, post hoc ergo
propter hoc.
-набраја правила
(норме) из различитих
сфера живота
- издваја правила која
слободно прихватамо
и разликује их од оних
која имају спољашње
порекло
- дефинише предмет
етике
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5.

Лични
идентитет,
слобода и
одговорност

-Улога визуелног
идентитета у
формирању личног
идентитета међусобни утицаји
- Појмови пола и
рода
- Утицај медија на
релативизацију
етичких вредности
- Естетски и етички
идеал
- Тело и интервенције
на телу
- Сајбер идентитет,
- морал и слобода
избора

-набраја како се све
манифестује лични
идентитет
- разликује утицаје који
формирају лични
идентитет (разликује
род и пол)
- увиђа колика је моћ
визуелног идентитета
- препознаје утицај
медија на креирање
визуелног идентитета
- уочава разлику
између модних и
етичких императива
- супротставља
медијски наметнуте
животне идеале и
етичке вредности

6.

Основне
етичке норме
и вредности

-Пријатељство
- Верност
- Породица
- Љубав
- Морално добро
- Донација органа
- Сурогат мајка
- Клонирање

-препознаје важније
људске вредности
- разликује слободне
од самовољних и
наметнутих поступака
- схвата постојање
слободе избора као
услова моралног
поступања
- разуме везу између
избора и одговорности
- упоређује одговорне
и неодговорне
поступке
- може да расправља о
томе да ли је извор
морала у нама или
изван нас (аутономна и
хетерономна етика)
- увиђа разлику имеђу
основних етичких
праваца

Укупан број часова:

Корелација:
Грађанско васпитање
Биологија
Српски језик
Историја
Веронаука
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ЧЕТВРТИ

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Српски језик и књужевност
Разред:
четврти
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
настава:
/
/
/
84
3
/
/
/
Подела одељења
/
у групе:
Циљеви предмета:
 Упознавање са одликама савремене поезије, њеним представницима и делима
 Упознавање са књижевнотеоријским појмовима, специфичностима савремене прозе, њеним
представницима и делима
 Упознавање са основним одликама савремене драме, представницима и делима
 Упознавање са писцима и делима светске књижевне баштине
 Систематизовање знања из синтаксе
 Оспособљавање ученика за примењивање знања из 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
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Тема
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми ученик
остварености
ће бити у стању да:
исхода
Савремена
поезија
1.

11

 Одлике савремене  наведе обележја
поезије
савремене поезије
 Избор из светске
 тумачи песничка дела
лирике 20. века
износећи доживљаје,
(Превер,
запажања и
Ахматова,
образложења о њима
Цветајева,
 изведе закључак о
Бродски)
карактеристикама
 Васко Попа:
песничког језика,
„Каленић“,
мотивима и форми у
„Манасија“,
обрађеним песмама
„Кора“ (избор из
циклуса Списак)
 Миодраг
Павловић:
„Научите пјесан“,
„Реквијем“ (или
две песме по
избору)
 Десанка
Максимовић:
„Тражим
помиловање“
(избор)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Праћење
остварености
теме кроз
тестове,
писано и
усмено
изражавање и
писмене
задатке

412

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

Савремена
проза

26

Савремена
драма

8

2.

 Бранко
Миљковић:
„Поезију ће сви
писати“
 Стеван Раичковић:
„Камена
успаванка“
(избор)
 Структурни
чиниоци прозног
књижевноуметнич
ког 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 романесеј)
 Меша Селимовић:
„Дервиш и смрт“
 Добрица Ћосић:
„Корени“
 Добрица Ћосић:
„Време смрти“
(избор одломака)
 Књижевна
критика. Петар
Џаџић: „О
Проклетој авлији“

 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

 Одлике савремене  увиди разлику између
драме
традиционалне и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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савремене драме
 С. Бекет: „Чекајући
 упореди драмски
Годоа“
књижевни текст са
 Душан Ковачевић:
другим облицима
„Балкански
његове интерпретације
шпијун“
 формулише личне
 Драмска
утиске и запажања о
књижевност и
драмском делу
други медији - Б.
Пекић: „Чај у пет“
или А. Поповић:
„Развојни пут Боре
шнајдера“ или Љ.
Симовић:
„Путујуће
позориште
Шопаловић“

Класици
8
светске
књижевности

 В: Шекспир:
„Хамлет“
 Е. А. По: „Гавран“
 Ф. М: Достојевски:
„Злочин и казна“

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

Синтакса

 Синтаксичке
јединице
(комуникативна
реченица,
предикатска
реченица,
синтагма, реч)
 Основне
реченичне и
синтагматске
конструкције
 Падежни систем и
његова употреба.
Предлошкопадежне
конструкције
 Конгруенција.
Синтакса
глаголских
облика.
 Систем зависних
реченица,
 Систем
независних
реченица
(обавештајне,
упитне, узвичне,
заповедне и
жељне)

 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

7
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Правопис

5

Култура
изражавања

19

Укупан број часова:

84

 Напоредне
конструкције.
Појам напоредног
односа. Главни
типови
напоредних
конструкција
(саставне,
раставне,
супротне,
искључне,
закључне и
градационе)
 Правописни знаци
Општа правила
интерпункције у
реченици







Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Писање есеја
Говорне вежбе
Школски писмени
задаци 4х2+2
Административни
функционални стил
(писање молбе,
жалбе, биографије)
Корелација:
Интегративни
наставни приступи са
општим и стручним
предметима, са
уметничким,
образовним и
културним
институцијама, у
редовној и процесној
настави у складу са
темом и наставним
садржајем.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 примени правописне
знаке у складу са
језичком нормом
 употреби знаке
интерпункције у складу
са језичком нормом
 напише есеј поштујући
структуру ове књижевне
врсте
 састави биографију,
молбу, жалбу,
приговор…
 процењује вредност
понуђених културних
садржаја
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
56
/
/
/
Недељни фонд
2
/
/
/
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви 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.
Ред
.
бро
ј

Модул/
Тема

 Свакодневни

1.

живот
 Образовање
 Друштвено

уређење и
политички
систем
 Културни
живот
 Медији
 Историјске
везе
 Свет
компјутера

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(планови за
будућност, посао и
каријера)
 Образовање
(могућност
образовања у
иностранству,
размена ученика,
усавршавање у
струци)
 Друштвено уређење
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

Ученик ће бити у стању да:
 разуме суштину
битнихинформација 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
стандарднимјезиком

Вредновање
оствареност
и исхода

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак

 разуме смисао

сложенијих текстова
шематских приказа,
упутстава, уговора
 разуме и користи

обавештења из стручних
текстова везаних за
струку
 разуме текстове у којима
се износи лични став или
посебно гледиште
 представи припремљену
презентацију која се
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различитим глобалним
мрежама, виртуелни
свет комуникације)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

односи на теме везане за
области личног
интересовања, школско
градиво или струку
 говори о утисцима,
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
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 догађају 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
 препричава садржај
текста, разговора,
договора
 пореди различите
приказе истог догађаја у
различитим медијима
 коректно употребљава
сложеније структуре и
процесе
(номинализације,градаци
је, трансформације)
 контролише граматичка
знања и испрвља своје
грешке
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комуникација на
страном језику
релевантна за струку;

Укупан број часова:

56

Корелација:

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Предузетништво

Образовни профил:
Фармацеутски
Назив предмета:
Немачки језик
Разред:
Четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
32
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број
Тема

Бр
ој
час
ова

1.
WUNDERBARE
WELT

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Reisen planen
4
Erholung

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Разговор о путовању
по Свету.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

2.
VON DER
SCHULBANK AUF
INS BERUFLEBEN

Schule und Berufsleben
4
Berufswünsche

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Ученик је у стању да
разговора о својим
жељама везаним за
будуће занимање.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
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Meine Generation
3.

JUGENDSZENE

4

Die Jugend und ihre
Vorbilder

Geld
4.

KONSUMWELT

4

Im Kaufrausch

Familie heute
5.

6.

MITEINANDER
LEBEN

GESELLSCHAFT
UND SOZIALE
INTEGRATION

5

Mutter mit 17

Straßenkinder
4

Einzelschicksale

Was versteht man unter
Kultur?
7.

KULTUR LIVE

5
Neue Medien

Укупан број часова:

30

Млади и њихови
узори. Разговор и
описивање кроз
конверзацију.
Разговор о новцу,
ученик износи своје
мишљење где и како
потрошити новац.
Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о породици
и заједничком
животу.
Стицање позитивног
односа према
другим језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
На тему омладине
ученик исказује
своје мишљење шта
је култура и какви су
данашњи медији.

. Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Корелација: 3
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Образовни
профил:
Назив предмета:

за приод 2018-2022. год.

Фармацеутски техничар

Руски језик
Разред:
четврта
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
25
Недељни фонд
1
часова:
Подела
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

5

Текст:»Война без особых
Знакомство с
Умение рассказать
причин»Профессии.Молоде прфессиями.Проблемы об отношениях
Жный сленг
современной
С родителями
молодежи

Тема

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода

1.
Проблемы
молодежи

2.

Путешествуй 5
с нами

Туризм и его плюсы и
минусы.Глаголы
движения.Морской круиз

Рассказать о
путешествиях

Умение передать
плюсы и минусы
виртуального
туризма

3.

Театр и кино

Текст: «Интервью с
режиссером Алексеем
Балабановым».Несклоня
емые сущест.Театры в
России

Рассказать о театре и
кино.Знакомство с кру
пнейшими театрами
России

Умение описать
спектакль,
фильм

5
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Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
56
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви 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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема

1.

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(планови за
будућност, посао и
каријера)
 Образовање
(могућност
образовања у
иностранству,
размена ученика,
усавршавање у
струци)
 Друштвено уређење 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 разуме суштину
битнихинформа
ција са радија
или телевизије,
презентација
или дискусија о
актуелним
збивањима или
о стварима које
се њега тичу на
приватном и
прoфесионално
м плану,
уколико се
говори
разговетно
стандарднимјез
иком
 разуме смисао
сложенијих
текстова
шематских
приказа,
упутстава,
уговора

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

 разуме и

користи
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мрежама, виртуелни свет
комуникације)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ









2.









обавештења из
стручних
текстова
везаних за
струку
 разуме текстове

у којима се
износи лични
став или
посебно
гледиште

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



представи
припремљену
презентацију
која се односи
на теме везане
за области
личног
интересовања,
школско
градиво или
струку
 говори о
утисцима,
употребљавају
њи и
комплексније
изразе
 даје дужи опис
свакодневних
радњи из свог
окружења,
описује прошле
активности,
свакодневне
обавезе,
планове, радне
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Укупан број часова:

56

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
супротстављањ
е мишљења
 напише
извештај или
протокол о
догађају или са
састанка
 писмено
конкурише за
неки посао

Корелација:
- стручни предмети
- матерњи језик

0бразовни профил:
Фрамацеутски техничар
Назив предмета:
Физичко васпитање
Разред:
Четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
56
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
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:
22. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
23. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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24.
25.
26.
27.
28.

за приод 2018-2022. год.

на њима;
Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање и
провера
савладаност
и стандарда
из основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).
 Атлетика (8
часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (8
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(8
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућности
ма школе а
по избору
ученика (10

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

Тема

1.

 Здравствена
култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 Препозна
везе између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристик
е 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;

Вредновање
остварености
исхода
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
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма
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часова).
 Пливање (8
часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо,
делимо часове
на спортску
игру и физичку
активност

2.

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способности
човека, као
основа за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

 Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина

 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


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

РИТМИЧКА
ГИМНАСТИКА И

 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,
издржљивост
и, гипкости,
спретности и
окретности;
 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
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као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода
Програм по
избору
ученика:
 Ритмичка
гимнастика
и народни
плесови

 Спортска
игра
(по избору)

за приод 2018-2022. год.
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.


 Рукомет





СПОРТСКА ИГРА (по
избору)

Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање и
продубљивање техничкотактичке припремљености
ученика у складу са
изборним програмом за
дату игру.
-

 Фудбал

РУКОМЕТ
Увежбавати основне
техничке елементе који су
предвиђени програмским
садржајима за основну
школу.
Покривање и
откривање играча,
одузимање лопте,
ометање противника.
Општи принципи
постављања играча у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





гранедисциплина
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
предвиђених
садржаја
Детаљније
опише
правила
спортске
гране за коју
показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
Објасни због
којих је
карактеристик
а физичког
васпитања
важно, да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
Жели да се
бави
физичким,
односно
спортским
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 Кошарка

 Одбојка

 Пливање

 Борилачке
вештине

 Клизање,
скијање

за приод 2018-2022. год.
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
међушколским
такмичењима.
ФУДБАЛ
Увежбавати основне
техничке елементе који су
предвиђени 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
међушколским
такмичењима.
КОШАРКА
Увежбавати основне
техничке елементе који су
предвиђени 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.
Постављање и кретање
играча у нападу и одбрани.
Одбрана „зоном“ и „човек
на човека“. Напад против
ових врста одбрана.
Контранапад у разним

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

активностима,
пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристик
е 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
ужива у
дружењу и
контактима;
 Доводи у везу
свакодневни
живот и
способност за
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варијантама и принцип
блока.
Правила игре и суђење.
Учествовање на
разредним и школским
такмичењима.
ОДБОЈКА
Увежбавати основне
техничке елементе који су
предвиђени програмским
садржајима за основну
школу
Техника одбојке. Игра
са повученим и истуреним
центром. Смечирање и
његова блокада.
Уигравање кроз тренажни
процес.
Правила игре и суђења.
Учествовање на
одељенским , разредним и
међушколским
такмичењима.
-

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
међушколским
такмичењима.
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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











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,одно
сно спортске
активности
припада, има
своју естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја);
Ужива у
извођењу
покрета и
кретања;
Наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује их
на школским
спортским
такмичењима
иу
слободном
времену;
Препозна
нетолерантно
понашање
својих
другова и
реагује на
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-

Укупан број часова:

56

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

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

Корелација:
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Математика
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
56
Недељни фонд часова: 2

Практична
настава:

Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:



Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

429

Школски програм






Ред.
број

1.

2.

за приод 2018-2022. год.

Развијање способности одређивања 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.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми
остварености исхода
Тема
ученик ће бити у
стању да:
Функције
15
Вредновање
 Функције. Основне
 дефинише
остварености исхода
особине реалних
појам функције
вршити кроз:
функција реалне
и врсте
 активност
променњиве
функција (1-1,
НА и бијекција)
ученика на
 Сложена функција
часу;
 користи
 Инверзна функција
експлицитни и
 усмену
 Преглед
имплицитни
проверу знања;
елементарних
облик
функције
 писмену
функција (линеарна,
 објасни и
провера знања;
степена,
испита
 тестове знања.
експоненцијална,
монотоност
логаритамска,
функције,
тригонометријска)
ограниченост,
 Гранична вредност
парност,
функције.Особине
периодичност и
 Број е. Важни
одреди нуле
лимеси
функције
 Непрекидност

нацрта и
функције
анализира
 Асимптоте
елементарне
функција.
функције
Хоризонтална
 одреди
асимптота
граничну
 Вертикална
вредност
асимптота
функције
 Коса асимптота
 наброји важне
лимесе
 одреди
асимптоте дате
функције
Извод функције 15
Вредновање
 Проблем тангенте и  објасни
остварености исхода
брзине
проблем
тангенте у датој вршити кроз:
 Дефиниција извода
тачки и
 активност
функције
проблем
ученика на
 Правила
брзине
часу;
диференцирања
 дефинише
 усмену
(извод збира,
извод функције
проверу знања;
производа и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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количника
функција)
Извод сложене
функције
Таблица извода
елементарних
функција
Испитивање
екстремних
вредности и
монотоности
функција помоћу
извода
Испитивање и
цртање графика
функција

3.

Комбинаторика

7

 Комбинаторика.
Правило збира и
правило производа
 Пермутације (без
понављања)
 Варијације
 Комбинације
 Биномни
коефицијенти

4.

Вероватноћа и
статистика

11

 Случајни догађаји.
Простор
елементарних
догађаја
 Статистичка и
класичнадефинициј

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 примени
правила
диференцирањ
а
 примени
таблицу
елементарних
извода
 одреди
екстремне
вредности
помоћу извода
функције
 испита
монотоност
функције
помоћу извода
 испита и нацрта
графике
једноставних
функција
 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
догађаје
 препозна који
су догађаји
могући,
повољни,




писмену
провера знања;
тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
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а вероватноће
Условна
вероватноћа
Случајне
променљиве.
Дискретне случајне
променљиве и
биномна расподела
Нумеричке
карактеристике
случајних
променљивих
(математичко
очекивање,
дисперзија,
медијана, мод)
Статистика. Основни
појмови
Формирање
статистичких табела
и графичко
приказивање
података
Карактеристике
емпиријске
расподеле
(аритмеричка
средина узорка,
медијана узорка,
мод узорка,
дисперзија узорка)















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

сигурни,
немогући
израчуна
вероватноћу
догађаја
(статистичка и
класична
дефиниција
вероватноће)
одреди условну
вероватноћу
догађаја А у
односу на
догађај 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
одређене
карактеристике
случајног
узорка
(аритмеричку
средину узорка,
медијану
узорка, мод
узорка и
дисперзију
узорка)





усмену
проверу знања;
писмену
провера знања;
тестове знања.
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Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

8

56

Корелација:
Физика, хемија

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив
Фармацеутска технологија
предмета:
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
56
84
120
Недељни фонд 2
3
часова:
Подела
Три
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о општим карактеристикама, употреби, чувању и идентификацији фармацеутско хемијских супстанци;
– Стицање знања о практичној примени аналитичких метода у области испитивања и контроле
лековитих супстанци и готових лекова;
– Практична примена квалитативних и квантитативних аналитичких метода;
– Развијање смисла за тимски рад се преузимањем сопствене одговорности, способности брзе
адаптације на услове које захтева непрекидно унапређивање фармацеутске делатности, неговање
хуманости и прецизности у раду.
Ред.
број

1.

Модул/

Стерилни
фармацеу
тски
препарат
и

Број
часова

•теоријс
ка
настава
(12
часова)
• вежбе
(15
часова)

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

Теорија:
•Стерилизација прибора и
материјала;
•Вода за ињекције- особине,
добијање, чување, употреба;
•Испитивање стерилних
препарата; стерилност и
апирогеност;
•Изотоничност, изотонизација;
•Врсте стерилних препарата;
•Препарати за иригацијудефиниција, особине, израда,
употреба.
Вежбе
•Стерилизација сувим врућим
ваздухом;
•Стерилизација у аутоклаву;
•Асептични поступак.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
•наведе особине,
начин добијања,
начин и рок чувања
и употребу воде за
инјекције;
•наведе
испитивања
стерилних
препарата;
•наведе врсте
стерилних
препарата;
•дефинише
препарате за
иригацију, наведе
њихове особине и
начин употребе;
•објасни значај

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби
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•теоријс
ка
настава
(16
часова)
•вежбе
27
часова)

стерилности,
апиригености и
изотоничности
појединих врста
препарата за
безбедност
пацијената с
обзиром на начин
њихове примене.
•изведе
стерилизацију
прибора ,
материјала и
супстанци
•дефинише
Теорија:
парентералне
•
Дефиниција, предности препарате;
и недостаци примене, разлози •наведе поделу,
за примену парентералних
разлоге за
препарата;
примену,
•
Подела парентералних предности и
препарата;
недостатке
•
Амбалажа за
парентералних
парентералне препарате (врсте препарата;
и карактеристике);
•наведе врсте и
•
Ињекције- дефиниција, карактеристике
подела, предности, услови које амбалаже за
морају да испуњавају, помоћне парентералне
материје;
препарате;
•
Општа испитивања
•наведе врсте и
ињекција;
особине најчешћих
•
Инфундибилијепомоћних материја
дефиниција, особине, подела
које се користе у
према намени, испитивање;
изради
•
Раствори за
парентералних
хемодијализу;
препарата;
•
Раствори за
•наведе особине,
перитонеалну дијализу;
састав и да на
•
Концентрати за
основу
ињекције и интравенске
одговарајућег
инфузије;
прописа правилно
•
Прашкови за ињекције изради и сигнира
и интравенске инфузије;
препарате типа
•
Импланти;
ињекција и
•
Вакцине и серумиинфундибилија;
дефиниција, особине.
•наведе прописе
Вежбе
за испитивање
•
Израда, пуњење,
ињекција и
стерилизација, сигнирање
инфундибилија;
ињекција;
•наведе особине,
•
Израда, пуњење,
начин израде и
стерилизација, сигнирање
употребу раствора
инфундибилија;
за перитонеалну и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби
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•
Израда раствора за
хемодијализу;
•
Израда раствора за
перитонеалну дијализу;
•
Израда прашкова за
ињекције.

3.

Офталмо
лошки
препарат
и

•теоријс
ка
настава
(16
часова)
•вежбе
(30
часова)

Теорија:
•Дефиниција и подела
препарата за очи;
•Капи за очи-израда, особине,
паковање, сигнирање;
•Воде (лосиони) за очиизрада, особине, паковање,
сигнирање;
•Раствори за контактна сочиваизрада, особине, паковање,
сигнирање;
•Масти за очи- израда,
особине, паковање,
сигнирање;
•Фармакопејска испитивања
препарата за очи;
•Офтамолошки инсертидефиниција, особине.
Вежбе
•
Израда капи за очи;
•
Израда воде за очи;
•
Израда раствора за
контактна сочива;
•
Израда масти за очи.

хемодијализу,
концентрата за
ињекције и
интравенске
инфузије и
прашкова за
ињекције и
интравенске
инфузије;
•наведе основне
појмове о
имплантима,
вакцинама и
серумима.
•наведе поделу
официналних
препарата за очи;
•објасни начин
израде
официналних
препарата за очи;
•објасни
испитивање
официналних
препарата за очи;
•објасни значај
примене
одговарајућих
прописа и мера
предострожности у
изради
офталмолошких
препарата, као и
важност контроле
готових препарата,
с обзиром на начин
њихове примене, а
у циљу превенције
угрожавања
здравља
пацијената.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби

•правилно изради
поједине
официналне врсте
препарата за очи.
4.

Завојни и
други
потрошни
медицин
ски

•теоријс
ка
настава
(6
часова)

Теорија:
•
Врсте, подела и
особине завојног материјала;
•
Испитивање завојног
материјала;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•наведе врсте,
поделу и особине
завојног

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
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•вежбе
(12
часова)

5

Нови
облици
лекова

•теоријс
ка
настава
(6
часова)

6

Индустриј •Вежбе у
ска
блоку (30
производ часова)
ња
лекова

•
Врсте и особине другог
потрошног медицинског
материјала (шприцеви, игле,
системи за трансфузију,
инфузију и дијализу, гумене
рукавице-стерилне и
нестерилне, катетери,
скалпели, ланцете...);
•
Средства за
дезинфекцију.
Вежбе
•
Особине и паковање
различитог завојног
материјала:
•
Испитивање завојног
материјала;
•
Особине и паковање
другог потрошног медицинског
материјала (шприцеви, игле,
системи за трансфузију,
инфузију и дијализу, гумене
рукавице-стерилне и
нестерилне, катетери,
скалпели, ланцете...).
Теорија:
•
Особине и употреба
оралних препарата са
модификованим и циљаним
ослобађањем лека;
•
Особине и употреба
парентералних препарата са
модификованим ослобађањем
лека (препарати са инсулином,
стероидима);
•
Особине и употреба
терапијских ситема
(интравагинални,
интраутерини, трансдермални,
парентерални – имплант
пумпа).
Вежбе у блоку:
•
Организација рада у
индустрији лекова;
•
Послови фармацеутског
техничара у индустријској
производњи лекова;
•
Апарати и уређаји у
индустрији лекова;
•
Лабораторија за
контролу квалитета;
•
Основни принципи
GMP и осигурања квалитета;
•
Евиденција у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

материјала;
•наведе врсте и
особине другог
потрошног
медицинског
материјала;
•наведе врсте и
особине средстава
за дезинфекцију;
•објасни значај и
употребу завојног
и другог потрошног
медицинског
материјала и
средстава за
дезинфекцију.

остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби

•
да изврши
фармакопејска
испитивања
завојног
материјала.
•
наведе
врсте,основне
појмове, особине и
објасни предности
употребе нових
облика лекова;
•
дефинише
правце развоја
фармацеутске
индустрије.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања

•
разуме
организацију и
расподелу послова
у индустријској
производњи
лекова;
•
наброји
основне апарате и
уређаје који се
користе у
индустријској
производњи
лекова;

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•дневник вежби
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индустријској производњи.

7

Апотекар
ска и
галенска
израда
препарат
а

Вежбе у
блоку (30
часова)

8

Рецептур
на израда
фармацеу
тских
препарат
а1

Вежбе у
блоку (30
часова)

9

Рецептур
на израда
фармацеу
тских
препарат
а2

Вежбе у
блоку (30
часова)

Укупан број
часова:

260

•
води
евиденцију у
индустријској
производњи
лекова;
•
наведе
основне принципе
GMP и осоигурања
квалитета.
•
самостално
израђује препарате
у стварним
условима рада;
•
објасни
основне принципе
GDP.

Вежбе у блоку:
Вредновање
•
Израда фармацеутских
остварености
препарата у апотеци и
исхода вршити
галенској лабораторији
кроз:
•
Вођење евиденције и
•праћење
обрада података на рачунару
остварености
•
Основни принципи
исхода
добре праксе у дистрибуцији
•дневник вежби
(GDP)
Вежбе у блоку:
•
самостално Вредновање
•
Рецептурна израда и
изради, спакује и
остварености
испитивање разних врста
сигнира
исхода вршити
официналних препарата типа:
фармацеутски
кроз:
- прашкова,
препарат.
•праћење
- раствора,
остварености
- екстрактивних препарата,
исхода
- течних дисперзних препарата.
•9дневник вежби
Вежбе у блоку:
•
самостално Вредновање
•
Рецептурна израда и
изради, спакује и
остварености
испитивање разних врста
сигнира
исхода вршити
официналних препарата типа:
фармацеутски
кроз:
- получврстих дисперзних
препарат
•праћење
препарата,
остварености
- чвсртих дисперзних
исхода
препарата,
•дневник вежби
- парентералних препарата,
- офтамолошких препарата
Корелација:
Хемија
Биологија
Физика
Математика
Анатомија и физиологија
Латинки језик
Микробиологија са епидемиологијом
Здравствена психологија
Патофизиолигија
Аналитичка хемија
Организација фармацеутске делатности
Фармацеутскo технолошке операције и поступци
фармакогнозија са фитофармацијом
Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
Броматологија са дијететиком
Токсикологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
Фармакологија и фармакотерапија
Козметологија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
Разред:
четври
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
56
30
Недељни фонд часова: 2
2

Практична
настава:

Подела одељења у
Три
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о општим карактеристикама, употреби, чувању и идентификацији фармацеутско хемијских супстанци;
– Стицање знања о практичној примени аналитичких метода у области испитивања и контроле
лековитих супстанци и готових лекова;
– Практична примена квалитативних и квантитативних аналитичких метода;
– Развијање смисла за тимски рад се преузимањем сопствене одговорности, способности брзе
адаптације на услове које захтева непрекидно унапређивање фармацеутске делатности, неговање
хуманости и прецизности у раду.
Ред
.
бро
ј

1.

Модул/

Лекови који делују
у централном
нервном систему
(ЦНС)

Број
часова

18




теоријск
а
настава
(8
часова)
вежбе
(10
часова)

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/

Теорија:
•Хемијска структура,
особине, употреба и
идентификација:
-опиоидних
аналгетика (морфин,
кодеин, петидин,
метадон)
аналгоантипиретика
(деривати
салицилне
киселине, деривати
парааминофенола,
деривати
пиразолона)
-општих
инхалационих
анестетика
- локалних
анестетика

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној /модулу
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода

•препозна хемијску
структуру и наведе
особине, употребу и
начин идентификације
лекова који делују у ЦНС
•практично изведе
реакције
идентификације
парацетамола, ацетилсалицилне киселине,
барбитурата, метилксантинских деривата уз
коришћење стручне
литературе

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 праћење
остварено
сти
исхода
 тестове
знања
 дневнике
вежби

438

Школски програм

2.
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антихипертензиви
и диуретици

за приод 2018-2022. год.

18
•теоријска
настава (12
часова)
•вежбе (6
часова)

•Добијање, хемијска
структура, употреба
и идентификација
барбитурата
•Хемијска структура,
особине, употреба и
идентификација:
-Фенотиазина
-Анксиолитика
(естри карбаминске
киселине, деривати
бензодиазепина)
-Централних
аналептика (метилксантинских
деривата, ефедрина,
амфетамина)
Вежбе:

Идентификација
парацетамола

Идентификација
ацетилсалицилне
киселине

Одређивање
садржаја
ацетилсалицилне
киселине

Идентификација
барбитурата

Одређивање
садржаја
барбитурне
киселине

Идентификација
деривата метилксантина
Теорија:
•Хемијска структура,
добијање, особине и
идентификација
сулфонамидских:
-хемотерапеутика
-оралних
антидијабетика
-диуретика
•Биосинтеза
катехоламина
•Хемијска структура,
особине
и
идентификација:
-метил-допе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•препозна хемијску
структуру и наведе
особине, употребу и
начин идентификације
сулфонамида,
антихипертензива и
диуретика
•практично изведе
реакције
идентификације
сулфацетамида и
теофилина уз
коришћење стручне
литературе

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 праћење
остварено
сти
исхода
 тестове
знања
 дневнике
вежби
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3.

Антихистаминици

8
•теоријска
настава (4
часа)
•вежбе (4
часа)

4.

Антитуберкулотиц
и и антибиотици

16
•теоријска
настава 10
часова)
•вежбе (6
часова)

-адренергичких
блокатора
-ергот алкалоида
-пуринских
диуретика
Вежбе:
•идентификација
сулфацетамида
•идентификација
теофилина
Теорија:
•Етилен-диаминска
структура
•Етанол-аминска
структура
•Пропиламинска
структура
•Фенотиазинска
(трициклична)
структура са
антихистаминским
деловањем
Вежбе:
•Реакције
идентификације
антихистаминика
Теорија:
•Хемијска структура
антитуберкулотика
(пара-аминосалицилне
киселине,
изониазида,
пиразин-амида)
•Начини добијања
антибиотика
•Подела
антибиотика према
хемијској структури
•Хемијска структура,
особине,
идентификација и
одређивање
садржаја
антибиотика
(пеницилини,
тетрациклини,
стрептомицини,
хлорамфеникол)
Вежбе:
•Реакције
идентификације
пара-амино-
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•препозна хемијску
структуру група
антихистаминика
•наведе особине,
употребу и реакције
идентификације
антихистаминика

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби

•препозна хемијску
структуру и наведе
особине и употребу
антитуберкулотика
•Објасни начине
добијања антибиотика
•Објасни поделу
антибиотика према
хемијској структури
•препозна хемијску
структуру и наведе
особине и употребу
антибиотика
•објасни поступак
одређивања садржаја
антибиотика
•практично изведе
реакције
идентификације параамино-салицилне
ксиелине,
изонијазида,ампицилин
а и тетрациклина уз
употребу стручне
литературе

•наставник и
ученици су
обавезни да
имају радну
одећу
•ученик је
обавезан да
води дневник
вежби
•на крају
модула
ученик ради
тест знања
•активна
настава
•демонстрац
ија
•рад у
групама
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5

Сахариди

18 часова
•теоријска
настава (6
часова)
•вежбе (12
часова)

6

Витамини

13
•теоријска
настава (5
часова)
•вежбе (8
часова)

7

Хормони и
кардиотонични
гликозиди

17
•теоријска
настава (9
часова)
•вежбе (8
часова)

салицилне киселине
и изонијазида)
•Идентификација
ампицилина
•Идентификација
тетрациклина
Теорија:
•Хемијска структура,
особине, употреба,
идентификација:
-моносахарида,
-дисахарида
-полисахарида
Вежбе:
•Идентификација
глукозе
•Идентификација
сахарозе
•Идентификација
лактозе
•Идентификација
скроба
Теорија:
•подела и улога
витамина у
организму
•хемијска структура
хидросолубилних и
липосолубилних
витамина
•идентификација и
одређивање
садржаја витамина
Вежбе:
•идентификација
витамина Ц
•идентификација
витамина Д
•идентификација
витамина Е
•одређивање
садржаја витамина
Ц
Теорија:
•хемијска структура,
особине,
улога у организму:
•хормона деривата
амино-киселина
(адреналин,
тироксин)
•полипептидних
хормона (инсулин)
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•наведе хемијску
структуру, особине,
употребу и начин
идентификације
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида
•практично изведе
реакције
идентификације
глукозе, сахарозе,
лактозе и скроба уз
употребу стручне
литературе

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби

•наведе поделу
витамина
•објасни улоге
витамина у организму
•препозна хемијску
структуру витамина
•наведе реакције
идентификације и
методе одређивања
садржаја витамина
•практично изведе
реакције
идентификације
витамина Ц, Д, Е и
одређивање садржаја
витамина Ц уз употребу
стручне литературе

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби

•препозна хемијску
структуру хормона
•наведе особине и
објасни улогу хормона у
организму
•објасни методу
хроматографског
одређивања садржаја
нечистоћа
•препозна хемијску

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове
знања
•дневнике
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Инструменталне
методе анализе
Настава у блоку

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

30 часова

142

•стероидних
хормона (естрадиол,
прогестерон,
тестостерон,
кортизолон)
•хемијска структура,
особине, употреба и
подела
кардиотоничних
гликозида
Вежбе:
•Хроматографско
одређивање
садржаја нечистоћа
•Методе
одређивање
садржаја
кардиотоничних
гликозида
•Оптичке методе
(спектрофотометриј
а, полариметрија)
•Хроматографске
методе (методе
инструменталне
хроматографије)
•Потенциометријско
одређивање
pH вредности, јонселективне
електроде

структуру
кардиотоничних
гликозида
•наведе особине и
објасни улогу
кардиотоничних
гликозида

вежби

•објасни
инструменталне методе
анализе
•изведе
инструменталне методе
анализе уз употребу
стручне литературе

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове
знања и
практичних
вештина
•дневнике
вежби

Корелација:

–Хемија
–Физика
–Биологија
–Анатомија и физиологија
–Хигијена и здравствено васпитање
–Фармацеутско технолошке операције и
поступци
–Патофизиологија
–Латински језик
–Прва помоћ
–Микробиологија са епидемиологијом
–Аналитичка хемија
–Организација фармацеутске делатности
–Фармацеутска технологија
–Фармакогнозија са фитотерапијом
–Медицинска биохемија
–Токсикологија
–Фармакологија и фармакотерпија
–Броматологија са дијететиком
–Козметологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Броматологија са дијететиком
Разред:
4
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку: Практична
часова:
настава:
56
30
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
Три гупе
групе:
Циљеви предмета:

Стицање знања о саставу, физиолошким особинама основних и специфичних састојака хране и
о потребама људи у овим састојцима;

Стицање знања о трансформацијама хранљивих састојака у намирницама у току правилног
чувања , или у току неадекватног чувања;

Стицање знања о дијететским производима, функционалној храни и храни обогаћеној
минералима и витаминима;

Cпознавање са средствима за конзервисање, бојење, корекцију укуса и мириса , као и
конзистенцију намирница;

Упознавање пестицида и антибиотика , као хемијских контаминената хране и њихове
токсичности;

Стицање знања о предметима опште употребе, њиховој исправности и квалитету;

Стицање знања о прописима за узимање узорака и припрему узорака за анализу и о
неопходном прибору;

Стицање практичних вештина за извођење квалитативне и квантитативне анализе узорака
хране;

Ученицима омогућава да прошири познавање законских прописа у вези са контролом
намирница;

Развој професионалне одговорности.
Ред.
број

Модул/

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
/модулу ученик
ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода
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1.

2.

за приод 2018-2022. год.

Хранљиве
материје и
животне
намирнице

10

 Броматологија

као грана
превентивне медицине
 Животне намирнице
(дефиниција и подела)
 Дефиниција, особине,значај,
класификација и
распрострањеност угљених
хидрата у животним
намирницама и њихов значај;
 Дефиниција, особине,
класификација и
распрострањеност протеина у
животним намирницама и
њихов значај;
 Дефиниција, особине и
распрострањеност липида у
животним намирницама и
њихов значај;
 Липосолубилни витамини :
витамин А,D,E,K; структура,
особине и распрострањеност
витамина и провитамина;
последице хиповитаминозе и
хипервитаминозе; улога у
организму и дневне потребе;

Хидросолубилни
витамини: витамин С и
витамини В групе; структура,
особине, класификација и
распрострањеност витамина и
провитамина; последице
хиповитаминозе и
хипервитаминозе; улога у
организму и дневне потребе;

Дефиниција,
особине и распрострањеност
минералних материја и улога
у организму: макроелементи и
микроелементи

 објасни

Енергетска
вредност
хране,
принципи
рационалне
исхране и
законски
прописи

10

 Одређивање

 објасни

и прерачунавање
енергетске вредности
намирница;
 Рационална исхрана људи
(принцип I, II, III)
 Законски прописи о
намирницама: правилници о
квалитету намирница;
 Начин узимања узорака за
анализу и суперанализу
 Правилници о методама
вршења анализе и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

улогу
броматологије
у превентивној
медицини;
 наведе поделу
животних
намирница;
 наведе састав
животних
намирница,
 класификује
основне
хранљиве
материје према
улози у
организму;
 класификује
специфичне
хранљиве
материје према
улози у
организму;
 објасни улогу
основних
хранљивих
материја у
организму;
 објасни значај
специфичних
хранљивих
материја у
организму;
 наведе
поремећаје
који настају
услед
недостатка
појединих
хранљивих
материја.

 тестове

знања
 усмено изла
 домаће задатке
гање
 активност на часу

на који
начин се
одређује и
израчунава
енергетска
вредност хране;
 објасни
принципе
рационалне
исхране;
 наведе
законске
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за приод 2018-2022. год.
суперанализе;

3.

Хранљиве
намирнице
животињског
порекла

8

прописе који
важе за
поједине врсте
животних
намирница ;
 прецизно
наведе прописе
из правилника
о методама
анализе и
суперанализе;
 наведе начине
 Месо: дефиниција према
узимања
правилнику о квалитету и
узорака за
промету животних намирница;
анализу
 Састав меса и производа од
 наведе
меса и њихова биолошка и
установе које
хранљива вредност;
обављају
 Риба и производи од рибаанализе
класификација и састав;
животних
 Хранљива вредност рибе и
намирница
производа од риба;
 Конзервисање рибе и
производа од рибе;
 објасни
 Јаја- састав и хранљива
биолошку и
вредност;
хранљиву
 Испитивање свежине,
вредност меса
кварење јаја и поступци
и производа од
конзервисања;
меса;
 Млеко и млечни производи наведе састав
састав и добијање;
рибе и
Хранљива вредност различитих
производа од
врста млека: пастеризовано,
рибе
стерилизовано, кондензовано,
 објасни
евапоризовано, млеко у праху и
биолошку и
других производа од млека;
хранљиву
анализа млека.
вредност рибе
и производа од
рибе;
 наведе састав
јаја;
 објасни
 Житарице – састав и распоред
биолошку и
хранљивих и баластних
хранљиву
састојака у зрну житарица;
вредност јаја;
 Хранљива и билошка вредност  наведе састав
житарица и њихових
млека и
производа;
млечних
 Воће и производи од воћа:
производа;
подела и састав;
 објасни
 Хранљива и билошка вредност
биолошку и
воћа;
хранљиву
 Поврће и производи од
вредност млека

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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4.

Хранљиве
намирнице
биљног
порекла

за приод 2018-2022. год.
поврћа: подела и састав;
 Хранљива и билошка вредност
поврћа;
 Чување и конзервисање воћа,
поврћа и њихових производа;
 Кафа, какао, чај, шећер:
сасатав и употреба.
10
 Појам, распрострањеност

,
улога и особине воде за пиће
и воде у намирницама;
 Мед: састав и хранљива
Вредност;
 Со: добијање,састав, употреба
 Сирће: добијање и
Употреба;
Алкохолна пића: природне и
вештачке ракије, ликери,
вино, пиво.

5.

Вода у
животним
намирницама
и вода за пиће

6
 Адитиви :
- средства против кварења
намирница (антиоксиданси,
синергисти,
конзерванси, средства за
сољење),
- средства за корекцију укуса и
мириса
(зачини, натријум глутамат,
вештачка
средства за заслађивање и
ароме),
- средства за корекцију изгледа
и
конзистенције намирница
(емулгатори,
желирајућа средства, бојене

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

и млечних
производа;
 наведе начине
правилног
чувања и
начине
конзервисања
намирница
животињског
порекла.

 наведе

састав
житарица;
 објасни улогу
житарица у
исхрани;
 наведе састав
воћа;
 објасни улогу
воћа у исхрани;
 наведе састав
поврћа;
 објасни улогу
поврћа у
исхрани;
 наведе
поступке
прераде
намирница
биљног
порекла;
 наведе основне
карактеристике
кафе, какаоа,
чаја и шећера.

 објасни

улогу
воде у очувању
животних
намирница;
 наведе
микробиолошк
е и хигијенске
услове мора да
испуњава вода
за пиће;
 наведе
позитивне и
негативне
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за приод 2018-2022. год.
материје);
*Хемијска контаминација хране
(пестициди,
резидуалне
количине антибиотика у храни)

6.

Адитиви и
хемијска
контаминација
хране

6

утицаје воде на
животне
намирнице;
 објасни
поступак
добијања соли;
 објасни
поступак
 Дијететске намирнице- подела
добијања
и употреба (намењене
сирћета;
исхрани деце до 12 месеци,
 објасни улогу
деце од 12 месеци до 3
соли у
године; лицима оболелим од
организму;
шећерне болести...);
 објасни
 Алтернативни начини исхране
употребу соли и
(вегетаријанство, еко-храна);
сирћета за
 Нутрификација хране;
конзервисање;
 Предмети опште употребе,
 објасни
шампони, пене за купање,
биолошку и
креме, лосиони, амбалажа
хранљиву
(стаклена и пвц).
вредност меда;
 Законска регулатива и
 наведе начине
прописи о квалитету и
добијања и
здравственој исправности
врсте
предмета опште употребе.
алкохолних
пића.
 наведе
 Анализа

7.

Дијететске
намирнице и
нутрификација
хране
6

и контрола квалитета
воде за пиће - органолептички
преглед воде, одређивање ph
воде;одређивање укупне и
пролазне тврдоће,
одређивање калцијума и
магнезијума; редукциона моћ
воде;
 Анализа шећера и производа
од воћа и поврћаполариметријско одређивање
сахарозе; рефрактометријско
одређивање суве материје у
производима од воћа и
поврћа;
 Одређивање типова брашна;
 Идентификација вештачких
боја хроматографијом на
хартији;
 Одређивање витамина Ц
титрацијом;
 Одређивање киселости млека;
 Одређивање прве и друге
фазе ужеглости масти;
Анализа вина.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

поделу
и улогу адитива
у
намирницама;
 наведе врсте и
количине
адитива у
намирницама,
које су законски
регулисане;
 наведе основне
карактеристике
средстава
против кварења
намирница;
 наведе основне
карактеристике
средства за
корекцију укуса
и мириса;
 наведе основне
карактеристике
средства за
корекцију
изгледа и
конзистенције
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за приод 2018-2022. год.
намирница;
 наведе путеве
контаминирања
хране.

 наведе

8.

Контрола
квалитета и
анализа
животних
намирница

30

врсте
дијететских
намирница;
 објасни
употрбу
дијететских
намирница;
 наведе
алтернативне
начине
исхране;
 објасни значај
нутрификације
хране;
 наведе
предмете
опште
употребе;
 објасни значај
контроле
квалитета и
здравствене
исправности
предмета
опште
употребе.






самосталан
практични рад
усмено
излагање
ангажованост
на вежбама
дневник
практичних
вежби

 прецизно

изведе анализе
контроле
намирница
биљног и
животињског
порекла ради
утврђивања
њиховог
квалитета;
 наведе врсте
анализа за
испитивање
намирница
биљног и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
животињског
порекла.

Укупан број часова:

86

Корелација:
Хемија
Медицинска биохемија
 Анатомија и физиологија
 Микробиологија са
епидемиологијом
 Физика
 Токсикологија
 Аналитичка хемија



Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

Образовни профил:
Фармацетски техничар
Назив предмета:
Фармакологија и фармакотерапија
Разред:
IV
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
84
Недељни фонд часова:
3

Настава у блоку:

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
Стицање знања о врстама, облицима и начинима применеи дозирању лекова
Стицање знања о дејству лекова на организам и значају плацебо ефекта

Повезивање знања о анатомској грађи, физиологији и патологији појединих система и / или
органа у организму са терапијским приступом лечењу одговарајућих обољења

Стицање знања о основним фармакокинетичким и фармакодинамским особинама група лекова,
генеричким и заштићеним називима лекова и њиховој употреби

Формирање свести о опасности: злоупотребе лекова, неконтролисане употребе лекова ,
неконтролисаног комбиновања лекова и комбиновања лекова са алкохолом и другим хемијским
супстанцама
Примена стечених знања у професионалном раду и едукацији



Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Тема
Општа фармакологија
1.

10

Предмет фармакологије;
 Појам и порекло лекова;
 Врсте лекова, начин
издавања, чување лекова;
 Облици лекова;
 Начин примене лекова;
 Фармакокинетика
(судбина лека у
организму);
 Фармакодимамијадејство лекова на
организам. Плацебо;
 Дозирање лекова;
Нежељена дејства лекова


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 објасни шта
проучава
фармакологија;
 објасни појам
лека и порекло
лекова;
 објасни врсте,
облике и
начине примене
лекова;
 објасни начине
чувања и
издавања
лекова;
 објасни
промене којима
лек подлеже
приликом
проласка кроз
организам;
 објасни
механизме
дејства лекова;
 објасни
плацебо ефекат;

Вредновање
остварености
исхода
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
домаћи
задатак
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објасни
чиниоце који
утичу на
дозирање лека;
наведе нежељена
дејства лекова.
 Лекови у терапији срчане
 објасни основне
инсуфицијенције(ACE
фармакокинети
инхибитори, блокатори
чке и
рецептора за ангиотензин
фармакодинамс
II , диуретици, бета
ке особине
блокатори,
лекова који се
вазодилататори,
користе у
кардиотонични
терапији
гликозиди);
кардиоваскулар
 Антиаритмијски лекови;
них обољења;
 Антилипемици;
 наведе
 Антихипертензивни
најважнија
лекови;
нежељена
 Лекови у терапији
дејства и
исхемијске болести срца;
контраиндикац
 Лекови у терапији
ије лекова који
бронхијалне астме;
се користе у
 Антитусици,
терапији
експекторанси и
кардиоваскулар
кисеоник;
них обољења;
 Фармакотерапија улкусне
 објасни основне
болести;
фармакокинети
 Антидијароици,лаксативи,
чке и
антиеметици;
фармакодинамс
 Лекови који утичу на
ке особине
апетит и дигестиви;
лекова који се
 Диуретици;
користе у
Утеротоници и токолитици
терапији
респираторних
обољења;
 наведе
најважнија
нежељена
дејства и
контраиндикац
ије лекова који
се користе у
терапији
респираторних
обољења;
 објасни основне
фармакокинети
чке и
фармакодинамс
ке особине
лекова који се
користе у


2.

Фармакологија
кардиоваскуларног,
респираторног,
дигестивног
и урогениталног
система

20
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 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
домаћи
задатак
адатак
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3.

Фармакологија крви
и телесних течности

8
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Лекови који делују на
хемостазу и тромбозу
- антихеморагици
- антитромбоцитни
лекови
- антикоагулантни
лекови
- фибринолитици;
Антианемијски лекови препарати гвожђа,
витамин B12, фолна
киселина, еритропоетин;
Препарати крви и замене
за плазму;
Инфузиони раствори;





терапији
обољења
дигестивног
система;
наведе
најважнија
нежељена
дејства и
контраиндикац
ије лекова који
се користе у
терапији
обољења
дигестивног
система;
објасни основне
фармакокинети
чке и
фармакодинамс
ке особине
лекова који се
користе у
терапији
обољења
урогениталног
система;
наведе
најважнија
нежељена
дејства и
контраиндикац
ије лекова који
се користе у
терапији
обољења
урогениталног
система;
наброји
најважније
групе лекова са
дејством на
хемостазу и
тромбозу;
наведе дејства,
основне
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
са дејством на
хемостазу и

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
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Прентерална исхрана;
Контрастна средства









тромбозу
наброји
најважније
антианемијске
лекове
наведе дејства,
основне
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
антианемијских
лекова
наведе врсте,
дејства,
индикације и
нежељене
ефекте
средстава за
надокнаду
течности,
крвних
елемената,
електролита и
хранљивих
материја
наведе врсте,
индикације и
нежељене
ефекте
најчешће
коришћених
контрастних
средстава.

адатак

наброји
хормоне и
објасни њихов
системски
ефекат;
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
који се користе
у терапији
шећерне
болести;
објасни дејства,
индикације,

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак



4.

Фармакологија
хормона и
витамина

8
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Инсулин и орални
антидијабетици;
Окситоцин и ADH;
Тироидни хормони и
антитироидни лекови;
Гликокортикоиди и
минералокортикоиди;
Андрогени и анаболици;
Естрогени, гестагени и
хормонски
контрацептиви;
Липосолубилни витамини
- терапијска примена;
Хидросолубилни
витамини - терапијска
примена.
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5.

Антиинфективни
лекови и
цитостатици

18







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Општи принципи
антиинфективне терапије;
Пеницилини;
Цефалоспорини;
Макролиди и њима
сродни антибиотици;
Аминогликозиди;





начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
који се користе
у терапији
обољења
тиреоидне
жлезде;
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
који се користе
у терапији
обољења
надбубрежних
жлезда;
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
који се користе
у терапији
гинеколошких
обољења;
наведе
генеричка
имена
најважнијих
представника
наведених група
лекова;
наведе дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
терапијске
примене
витамина.
наброји
најважније
групе
антимикробних
лекова
наведе и
објасни дејства,

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
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Хинолони;
Сулфонамиди;
Уроантисептици;
Антимикотици;
Антипаразитарни лекови;
Имуносупресиви;
Антисептици и
дезинфицијенси;
Хемиотерапија малигних
обољења





6.

Фармакологија
аутономног
нервног система

10










Трансмисија у
вегетативном нервном
систему;
Холинергички лекови;
Антихолинергички
лекови;
Адренергички лекови:
катехоламини,
вазоконстриктори,
бронходилататори;
Адренергички блокатори;
Антихистаминици







7.

Фармакологија
централног
нервног система
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Општи анестетици;
Психотропни лекови:
- неуролептици
(антипсихотички
лекови),
-антидепресиви,
- анксиолитици
- седативи;
Антиепилептички лекови;
Аналгетици - наркотички
и ненаркотички,
нестероидни
антиреуматици;





индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
антиинфективни
х лекова
наведе
најважније
представнике
наведених група
лекова
наведе дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
цитостатика.
наброји
најважније
групе лекова са
дејством на
вегетативни
нервни систем
наведе и
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
са дејством на
вегетативни
нервни систем
наведе
најважније
представнике
наведених група
лекова
наброји
најважније
групе лекова са
дејством на
нервни систем;
наведе и
објасни дејства,
основне
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова

тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
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Етанол и метанол;
Психостимуланси;
Локални анестетици







Укупан број часова:

84

са дејством на
нервни систем;
наведе
најважније
представнике
наведених група
лекова;
објасни
фармаколошке
ефекте етанола
и метанола на
ЦНС;
наведе дејства,
индикације и
нежељене
ефекте
локалних
анестетика.

 домаћи
задатак
адатак

Корелација:
 Анатомија и
физиологија
 Хигијена и
здравствено
васпитање
 Хемија
 Медицинска
биохемија
 Mикробиологија са
епидемиологијом
 Патофизиологија
 Фармацеутска хемија
са аналитиком
лекова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Козметологија
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
56
56
Недељни фонд часова: 2
2
Подела одељења у
Ученици се деле на групе до 10 ученика
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о грађи и улогама коже и њених изданака, естетским променама- недостацима на
кожи и њеним изданцима који се третирају козметичким препаратима;
– Стицање знања о класификацији козметичких препарата и специфичним сировинама за израду
козметичких препарата;
– Стицање знања о саставу, особинама, деловању, начину израде и примени различитих група
козметичких препарата;
– Повезивање стечених знања из козметологије са знањима о саставу, примени и изради појединих
врста фармацеутских препарата;
– Стицање знања о прописима који се односе на квалитет и производњу козметичких препарата и
начину испитивања квалитета козметичких препарата;
– Формирање свести о значају састава и квалитета козметичких препарата с обзиром на нњихову
веома раширену употребу у савременим условима живота;
– Постицање даље професионалне радозналости у области израде, квалитета и примене козметичких
препарата.
Ред.
број

1.

Модул/

Грађа и
функција коже
и њених
изданака

Број
часова

8

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/
Теорија:
 Историјски
подаци о развоју
козметологије;
 Структура коже,
слојеви
епидерма;
 Функција и
хемијски састав
коже;
 Грађа лојних
жлезда, састав и
улога себума у
одржавању
интегритета коже,
естетски и
физиолошки
поремећаји услед
хипер и
хипофункције
лојних жлезда-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:

наведе
основне
податке о
историјском
развоју
козметологије;

опише
структуру коже;

наведе
функције коже
и њен
хемијски
састав;

објасни
грађу и
функцију
лојних и
знојних жлезда
и њихову
улогу у
одржавању

Вредновање
остварености исхода








Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању
да :
наведе
основне податке о
историјском
развоју
козметологије;
опише
структуру коже;
наведе
функције коже и
њен хемијски
састав;
објасни грађу
и функцију
лојних и знојних
жлезда
и њихову улогу у
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активне
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10

типови коже;
 Грађа и функција
знојних жлезда,
састав и функција
зноја;
 Грађа и функција
нокта, принципи
правилне неге
ноката;
 Грађа и функција
косе, принципи
хигијенскоестетске неге
косе;
 Најчешће
естетске
промененедостаци на
кожи и њеним
изданцима.
Теорија:
 Појам,
дефиниција и
класификација
козметичких
препарата;
 Класификација
сировина за
израду
козметичких
препарата по
пореклу и по
дејству,
номенклатура
сировина;
Основне
карактеристике
појединих група
сировина за израду
козметичких
препарата, активних
материја, мириса ,
конзерванаса и
антиоксиданаса

Фармацеутско-физиотерапеутска школа















интегритета
коже;
наведе
типове коже и
њихове
карактеристике
;
објасни
грађу и
функцију
изданака коже;
наведе и
опише
најчешће
естетске
промененедостатке на
кожи и њеним
изданцима.

наведе
дефиницију и
класификацију
козметичких
препарата;
класификује
сировине за
израду
козметичких
препарата;
наведе основне
карактеристике
појединих група
сировина,
активних
материја,
конзерванаса и
антиоксиданаса;
разуме значај
квалитета и
избора
сировине и
активних
материја за
квалитет
козметичког
производа.















одржавању
интегритета коже;
наведе типове
коже и њихове
карактеристике;
објасни грађу
и функцију
изданака коже;
наведе и
опише најчешће
естетске промененедостатке на
кожи и њеним
изданцима.

Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању
да :
наведе дефиницију
и класификацију
козметичких
препарата;
класификује
сировине за израду
козметичких
препарата;
наведе основне
карактеристике
појединих група
сировина, активних
материја,
конзерванаса и
антиоксиданаса;
разуме значај
квалитета и избора
сировине и
активних материја
за квалитет
козметичког
производа.
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3.

за приод 2018-2022. год.
20 ( 8
часова
теорије
, 12
часова
вежби)

Препарати за
одржавање
личне хигијене

4.

Препарати за
негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе

30 (10
часова
теорије
и 20
часова
вежби)

Теорија:
 наведе састав,

Састав, особине,
особине и
израда и
објасни
употреба
употребу
препарата за
препарата за
одржавање
одржавање
личне хигијене;
личне хигијене;
 Сапуни;
 разуме улогу
 Шампони;
препарата за
одржавање
 Препарати за суво
личне хигијене у
прање косе;
свакодневном
 Препати за
животу.
купање (соли и
уља за купање,
 на основу
пене за купање);
задате
 Препарати за негу
формулације
усне шупљине и
правилно
чишћење зуба
изради
(воде за уста,
поједине
пасте за зубе,
препарате за
прашкови за
одржавање
чишћење зуба);
личне
 Препарати за
хигијене:сапуни,
чишћење зубних
соли за купање,
протеза.
воде за уста,
Вежбе:
пасте за зубе,
 Израда сапуна;
прашкови за
 Израда соли за
чишћење зуба,
купање;
препарати за
 Израда пасти за
чишћење
зубе;
зубних протеза.
 Израда вода за
уста;
 Израда прашкова
за чишћење зуба;
 Израда препарата
за чишћење
зубних протеза.
 Састав, особине,
 препозна и
израда и
разликује
употреба
састав, особине,
препарата за негу,
израду и
одржавање и
употребу
заштиту коже и
различитих
косе;
препарата за
 Препарати за
негу,
отклањање
одржавање и
нечистоћа са
заштиту коже и
коже (кремови и
косе;
лосиони за
 разуме значај и
чишћење коже,
улогу препарата
адсорптивни
за негу,
препарати за
одржавање и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:
 наведе састав,
особине и објасни
употребу
препарата за
одржавање личне
хигијене;
 разуме улогу
препарата за
одржавање личне
хигијене у
свакодневном
животу.
 на основу задате
формулације
правилно изради
поједине
препарате за
одржавање личне
хигијене:сапуни,
соли за купање,
воде за уста, пасте
за зубе, прашкови
за чишћење зуба,
препарати за
чишћење зубних
протеза.





Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:
препозна и
разликује састав,
особине, израду и
употребу
различитих
препарата за негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе;
разуме значај и
улогу препарата за
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за приод 2018-2022. год.
чишћење-пилинг
коже, гелови за
чишћење коже);
 Препарати за негу
и одржавање
коже (кремови за
масажу,
емолијентни
кремови,
хидратантни
кремови, antiageкремови,
кремови за руке,
маске, тоници за
лице);
 Препарати за
заштиту коже
(препарати за
заштиту од
хемикалија,
репелентни
препарати,
препарати за
заштиту од УВ
зрачења,препарат
и за убрзано
тамњење коже);
 Препарати за негу
дечије коже;
 Препарати мушке
козметике
(препарати пре
бријања,
препарати за
бријање,
препарати после
бријања;
Препарати за негу
косе (кондиционери,
бриљантини,
препарати за
испирање косе после
прања, тоници зa
косу, паковања за
косу).
Вежбе:
 Израда кремова и
лосиона за
чишћење коже;
 Израда пилинг
препарата;
 Израда кремова
за масажу;
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заштиту коже и
косе
на основу
формулације
правилно и
самостално
изради
различите
препарате за
негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе.



негу, одржавање и
заштиту коже и
косе
на основу
формулације
правилно и
самостално изради
различите
препарате за негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе.
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за приод 2018-2022. год.
Израдакремова
за руке;
 Израда кремова
за лице;
 Израдазаштитних
кремова;
 Израда кремова
за децу;
 Израда маcки за
лице;
 Израда
кондиционера за
косу;
 Израда тоника за
косу;
 Израда паковања
за косу.
Теорија:

Састав, особине,
израда и
употреба
козметотерапијс
ких препарата;
 Препарати за
депигментацију
коже;
 Препарати за
хемијски пилинг
коже;
 Препарати за негу
себороичне коже;
 Састав, особине,
израда и
употреба
антиперспирантн
их и
дезодорантних
препарата;
Састав, особине,
израда и употреба
препарата за
депилацију.
Вежбе:
 Израда препарата
за
депигментацију
коже;
 Израда препарата
за негу
себороичне коже;
 Израда
антипреспираната
и дезодоранаса


5.

Препарати
посебне намене

14 ( 8
часова
теорије
и6
вежби)
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препозна
састав, особине
и употребу
појединих група
препарата
посебне
намене;
разуме естетски
значај
козметотерапијс
ких препарата и
препарата
посебне
намене.
на основу
задате
формулације
правилно
изради
поједине
козметотерапијс
ке и препарате
посебне
намене.





Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:
препозна састав,
особине и
употребу
појединих група
препарата посебне
намене;
разуме естетски
значај
козметотерапијски
х препарата и
препарата посебне
намене
на основу задате
формулације
правилно изради
поједине
козметотерапијске
и препарате
посебне намене.
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6.

Препарати
декоративне
козметике

за приод 2018-2022. год.

20 (8
часова
теорије
и 12
часова
вежби)

(течни, стикови);
 Израда кремова
за депилацију и
воскова за
депилацију.
Теорија:
 Састав, особине,
израда и
употреба
декоративних
препарата;
 Средства за
улепшавање лица
(подлоге за
шминку, пудери,
коректори,
руменила);
 Средства за
улепшавање
очију (сенке,
маскаре,
препарати за
улепшавање
обрва);
 Средства за
улепшавање
усана (ружеви,
оловке, сјајеви);
 Препарати за
ондулацију косе;
 Боје за косу;
 Препарати за
учвршћивање
косе (лакови,
пене, гелови);
 Лакови за нокте;
 Одстарњивачи
лакова за нокте;
Парфеми и колоњске
воде
Вежбе:

Израда течних
пудера;

Израда пудера у
праху;

Израда
руменила;

Израда ружева;

Израда гелова за
косу;

Израда
одстрањивача
лакова за нокте.
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препозна и
разликује
састав, особине
и употребу
препарата
декоративне
козметике;
објасни састав
и особине
парфема и
колоњских вода
и начин њихове
израде;
увиди значај
декоративних
препарата и
парфема у
свакодневном
животу.
на основу
задате
формулације
правилно
изради
поједине
декоративне
препарате

Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:






препозна и
разликује састав,
особине и
употребу
препарата
декоративне
козметике;
објасни састав и
особине парфема и
колоњских вода и
начин њихове
израде;
увиди значај
декоративних
препарата и
парфема у
свакодневном
животу.
на основу задате
формулације
правилно изради
поједине
декоративне
препарате
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7.

Контрола
квалитета
козметичких
препарата,осно
ви индустријске
производње

за приод 2018-2022. год.
10 (6
часова
теорије
и4
часа
вежби)

Теорија:
 Савремени
захтеви за
козметичке
препарате;
 Значај контроле
квалитета
козметичких
препарата, врсте
испитивања и
методе контроле
квалитета;
 Законски прописи
у контроли
квалитета
козметичких
препарата;
 Алергијске и
друге промене на
кожи изазване
козметичким
препаратима;
 Козметичка
амбалажа- врсте
и значај;
 Основне
карактеристике
индустријске
производње
козметичких
препарата.
Вежбе:

Испитивање
козметичких
препаратаорганолептичка
испитивања;

Одређивање pH
вредности
емулзија
(директно и
индиректно);

Одређивање
типа емулзија
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наведе
савремене
захтеве за
козметичке
препарате;
разуме значај
контроле
квалитета
козметичких
препарата;
наведе врсте
испитивања и
објасни методе
контроле
квалитета
козметичких
препарата;
наведе
законске
прописе за
контролу
квалитета
козметичких
препарата;
објасни значај
састава и
квалитета
козметичких
препарата с
обзиром на
њихову веома
раширену
употребу у
савременим
условима
живота;
објасни значај
избора
амбалаже за
стабилност и
пласман
козметичког
производа на
тржишту;
формулише
основне
карактеристике
индустријске
производње
козметичких
препарата.
изведе
поједине

















Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању
да:
наведе савремене
захтеве за
козметичке
препарате;
разуме значај
контроле
квалитета
козметичких
препарата;
наведе врсте
испитивања и
објасни методе
контроле
квалитета
козметичких
препарата;
наведе законске
прописе за
контролу
квалитета
козметичких
препарата;
објасни значај
састава и
квалитета
козметичких
препарата с
обзиром на
њихову веома
раширену
употребу у
савременим
условима живота;
објасни значај
избора амбалаже
за стабилност и
пласман
козметичког
производа на
тржишту;
формулише
основне
карактеристике
индустријске
производње
козметичких
препарата
.изведе поједине
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методе за
контролу
квалитета
козметичких
производа
(одређивање pH
вредности
козметичких
препарата,
patch-тест).

Укупан број часова:

112

методе за контролу
квалитета
козметичких
производа
(одређивање pH
вредности
козметичких
препарата, patchтест).

Корелација:
– Физика
– Хемија
– Математика
– Микробиологија са епидемиологијом
– Аналитичка хемија
– Медицинска биохемија
– Фармацеутска технологија
– Фармакогнозија
– Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
– Организација фармацеутске делатности
– Фармакологија
– Патофизиологија
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Образовни
Фaрмацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Предузетништво
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
58
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
Одељење се дели на 2 групе
у групе:
Циљеви предмета:

Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;

Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у
локалној средини и делује у складу са тим;

Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;

Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;

Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);

Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;

Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;

Развијање основе за континуирано учење;

Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Тема
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми
остварености исхода
ученик ће бити у стању
да:

Појам, развој и
Оцењивање
значај
 наведе
1.
6.
предузетништва;
адеквадтне
Предузетништво
примере

Профил
и
и предузетник
Вредновање
предузетништва
карактеристике
из локалног
успешног
остварености
окружења;
предузетника;
 наведе

Мотиви
исхода вршити
карактеристике
предузетника;
предузетника;
Технике и
кроз:
 објасни значај
критеријуми за
утврђивање
мотивационих
 активност
предузетничких
фактора у
ученика на
предиспозиција
предузетништву;
часу
 доведе у однос

редовност
и
појмове
прегледност
иновативнност,
радне свеске
предузимљивост и
 домаће
предузетништво;
задатке
 препозна

тестове
различите
знања
 израду
 начине
практичних

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

465

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
отпочињања
посла у локалној
заједници.

2.

15.







Развијање и
процена
пословних
идеја,
маркетинг план






Трагање за
пословним идејама;
Процена
пословних
могућности за нови
пословни подухват;
swot анализа;
Структура бизнис
плана и маркетинг
плана као његовог
дела;
Елементи
маркетинг микса (5П)
– (производ/услуга,
цена, канали
дистрибуције,
промоција, личност);
Рад на теренуистраживање
тржишта;
Презентација
маркетинг плана за
одабрану бизнис
идеју
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радова
(маркетинг,о
рганизацион
опроизводни
и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију

примени креативне Оцењивање
технике избора,
селекције и
Вредновање
вредновања
пословних идеја;
остварености
препозна садржај и
значај бизнис
исхода вршити
плана;
истражи
кроз:
међусобно
деловање фактора
 активност
који утичу на
ученика на
тржиште: цена,
часу
производ, место,

редовност
и
промоција и
прегледност
личност;
радне свеске
прикупи и

домаће
анализира
задатке
информације о

тестове
тржишту и развија
знања
индивидуалну
 израду
маркетинг
практичних
стратегију
радова
развије
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3.

15.

Управљање и
организација,
правни оквир за
оснивање и
функционисање
делатности

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

самопоуздање у
спровођењу
теренских
испитивања;
самостално изради
маркетинг плана у
припреми бизнис
плана;
презентује
маркетинг план као
део сопственог
бизнис плана.

 наведе особине
успешног менаџера;
 објасни основе
менаџмента
услуга/производње;
 објасни на
једноставном
примеру појам и
врсте трошкова,
цену коштања и
инвестиције;
 израчуна праг
рентабилности на
једноставном
примеру;
 објасни значај
производног плана и
изради производни
план за сопствену
бизнис идеју у
најједноставнијем
облику ( самостално
или уз помоћ
наставника);
 увиђа значај
планирања и
одабира људских
ресурса за потребе
организације;
 користи гантограм;
 објасни значај
информационих
технологија за
савремено
пословање;
 схвати важност
непрекидног
иновирања
производа или

(маркетинг,о
рганизацион
опроизводни
и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће
задатке
 тестове
знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,о
рганизацион
опроизводни
и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију
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услуга;
 изабере
најповољнију
организациону и
правну форму
привредне
активности;
 изради и презентује
организациони план
за сопствену бизмис
идеју;
 самостално сачини
или попуни основну
пословну
документацију.

4.

10.

Економија
пословања,
финасијски план

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

 састави биланс
стања на
најједноставнијем
примеру;
 састави биланс
успеха и утврди
пословни резултат
на најједноставнијем
примеру;
 направи разлику
између прихода и
расхода с једне
стране и прилива и
одлива новца са
друге стране
на најједноставнијем
примеру;
 наведе могуће
начине
финансирања
сопствене
делатности;
 се информише у
одговарајућим
институцијама о
свим релевантним
питањима од значаја
за покретање
бизниса;
 идентификује
начине за
одржавање
ликвидности у
пословању
предузећа;
 састави финансијски

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће
задатке
 тестове
знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,о
рганизацион
опроизводни
и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију
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5.

Ученички
пројектпрезентација
пословног плана

10.

 Израда целовитог
бизнис плана за
сопствену бизнис
идеју;
 Презентација
појединачних/груп
них бизнис планова
и дискусија.







Укупан број
часова

56.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

план за сопствену
бизнис идеју
самостално или уз
помоћ наставника;
презентује
финансијски план за
своју бизнис идеју.
самостално или уз
помоћ наставника да
повеже све урађене
делове бизнис
плана;
изради коначан
(једноставан) бизнис
план за сопствену
бизнис идеју;
презентује бизнис
план у оквиру јавног
часа из предмета
предузетништво.

Корелација са
другим предметима:

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће
задатке
 тестове
знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,о
рганизацион
опроизводни
и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију

Сви стручни
предмети
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Грађанско васпитање
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
настава:
блоку:
28
Недељни фонд часова:
1

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
3.
Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
4.
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема
СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА

14

1.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Извори информација
 Појам јавне
информације
 Приступ
информацијамаосновна правила и
ограничења
 Ззаштита права на
информисање-улога
повереника
 Процедура
подношења захтева
за приступ
информацијама
 Медији као извор
информација-питање
веродостојности
 Разумевање и
тумачење медијских
порука
 Механизми медијске
манипулације
 Утицај тачке
гледишта на
објективност
информација
 Селекција
информација:
објективност као
одговорност

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 Објасни
значај
постојања
права на
слободан
приступ
информација
ма

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

 Објасни појам
јавне
информације
и
идентификује
информације
које су од
јавног значаја
и које
грађанин
може да
добије по
Закону
 Наведе
основне
одредбе
Закон о
слободном
приступу
информација
ма и
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објасниулогу
повереника
 Наведе
процедуру
подношења
захтева за
приступ
информација
ма од јавног
зачаја
 Попуни
образац и
тражи
информацију
од јавног
значаја
 Анализира
информације
које добија
преко
различитих
медија
 Тражи,
пронађе и
даје
информацију
 Открива
примере
манипулације
у медијима
 Објасни
значај
објективности
и
веродостојно
сти
информација

2

14
СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Разуме значај
попштовања
социјалноСамопроцена и вештина
економских
представљања личних
права
Планирање каријере и
улазак у свет рада
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карактеристика
од
значаја
за
даље  Поставља
професионално
циљеве
образовање и рад
личног
развоја и
Разговор
са
планира свој
послодавцем
развој
Тражење информација  Анализира
значајних
за
сопствене
професионално
способности
образовање и тражење
особине и
посла
вештине
значајне за
даљи
професионал
ни развој
 Активно
тражи
информације
значајне за
даљи
професионал
ни развој
 Напише личну
радну
биографију
 Представи
своје личне
карактеристи
ке приликом
разговора са
послодавцем

Укупан број часова:

28

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Корелација:
 Српски језик и
књижевност
 Историја
 Социологија са
правима
грађана
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Четврти
Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Теоријска
настава:
28
1

Вежбе:
/
/

Настава у блоку:
/
/

Практична
настава:
/
/

Подела одељења у групе:
/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит
религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности
Цркве којој историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање
ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном
дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и
свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

Тема

1.

I - УВОД
1. Понављање
кључних
појмова
обрађених у
трећем разреду
средње школе

1

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у
средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених садржаја
о личности Господа
Исуса Христа.

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава
Православног
катихизиса у току 4.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;

• уочи какво је
његово предзнање из
градива
Православног
катихизиса
обрађеног у
претходном разреду
школовања.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

(Евалуација
наставе)

Евалуацију
наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и
исхода наставе)
наставник ће
остварити на
два начина:
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II - ЗА ЖИВОТ
СВЕТА
2. „Благословено
Царство Оца и
Сина
и Светога Духа...”
3. „Заблагодаримо
Господу...”узајамно
даривање
4. „Због свега и за
све...”

за приод 2018-2022. год.
5
• Садржај и
структура свете
Литургије;
• „Благословено
Царство Оца и
Сина и Светога
Духа...“;
• „Заблагодаримо
Господу...“ –
узајамно даривање;

5. Трпеза
Господња
– конкретност
заједничарења

• „Због свега и за
све...“;
• Трпеза Господња –
конкретност
заједничарења;

6. „У миру
изиђимо...”

• „У миру
изиђимо...“.

III – ИСТОРИЈА И
ЕСХАТОЛОГИЈА
У ЦРКВИ

12

7. Хришћанско
схватање историје

• Хришћанско
схватање
историје;

8. Црква у прогону
и слобода
хришћана

• Црква у прогону и
слобода хришћана;

9. Појава и развој
монаштва

• Појава и развој
монаштва;

10. Јединство
Црквеи сабори

• Јединство Цркве и
сабори;

11. Мисија светих
Кирила и Методија

• Мисија светих
Кирила и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да препознаје
елементе свете
Литургије;
• моћи да препозна
да је благодатно
искуство
Литургије предокушај
Царства Божјег;
• моћи да назре
космолошки и
есхатолошки
карактер Литургије;
• моћи да тумачи
литургијску молитву
после
светог Причешћа;

•
процењивањем
реакције
ученика или
прикупљањем
коментара
ученика
путем
анкетних
евалуационих
листића;
• провером
знања које
ученици
усвајају на часу
и испитивањем
ставова

• моћи да схвати да
се Причешћем
задобија отпуштење
грехова, љубав
нелицемерна,
смелост према Богу,
усвојење Царства
Божјег.
• бити свестан да се
његов живот у Цркви
не ограничава на
време служења свете
Литургије.
• моћи да схвати да
историја има
есхатолошко
усмерење;
• моћи да схвати
разлог за гоњење
хришћана у
римском царству;
• моћи да схвати да
нема суштинске
разлике
између светосавског
и хришћанског етоса;
• моћи да наброји
неке српске
светитеље и да
објасне како су они
служили Богу и
ближњима;
• моћи да доведе у
везу виђење таворске
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12. Светосавље –
пут који води у
Живот

Методија;
• Светосавље – пут
који води у Живот;

13. Косовски заветесхатолошко
опредељење
народа
• Косовски завет –
есхатолошко
опредељење
народа;

14. Светитељи
нашег рода – благо
целог света
15. Исихазам
16. Есхатон као
узрок постојања
Цркве и историје
(систематизација
теме)
--------------------------IV –
ХРИШЋАНСТВО
У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

Светлости са
исихастичком
праксом;
• бити свестан
могућности
мистичког опита
заједнице са Богом.

• Светитељи нашег
рода – благо целог
света;

• Исихазам.

8

17. Егоизам
18. Проблеми
биоетике
19. Хришћански
поглед на болести
20.Питања личног,
породичног и
друштвеног
морала

• Егоизам;
• Проблеми
биоетике;
• Хришћански
поглед на
болести;

21.Хришћанство и
изазови
потрошачког
друштва

• Питања личног,
породичног и

22. Деликвенција и
вршњачко насиље

друштвеног морала;

23.Проблем
теодицеје
• Хришћанство и
изазови
потрошачког

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-----------------------------• постати свестан да
је егоизам суштински
проблем човековог
друштва, јер разара
заједницу;
• моћи да критички
вреднује проблеме
савремене
цивилизације у
светлу искуства
Цркве (савремено
схватање слободе,
љубави, другог
човека);
• моћи да промишља
о разлозима
постојања
болести и како се
носити са њима са
православног
становишта;
•моћи да схвати да су
болести зависности
последица
неиспуњености
смислом и правим
животним
садржајима;
• бити свестан да
личност ниједног
човека не сме да
буде сведена на
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друштва;

предмет, ствар или
број;

• Деликвенција и
вршњачко насиље

• бити свестан
значаја
јединствености,
вредности и
непоновљивости
сопоствене
личности и личности
других људи;
•бити свестан да је
деперсонализација
исто што и
десакрализација
човека;
•моћи да увиди да је
лек против
опредмећења
човека – искуство
Цркве и да личност
не постоји без
заједнице слободе и
љубави;
•да схвати да је
насиље немогуће ако
је други за мене
личност.
----------------------------

• Проблем
теодицеје

V – ТАЧНО
ИЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВОСЛАВНЕ
ВЕРЕ

2

• моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса.

24. Тачно
изложење
православне вере
Укупан број часова:

28
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Корелација:
1.Српски језик и књижевност
2.Философија
3.Социологија
4.Екологија
5.Биологија
6.Грађанско васпитање
7.Историја
8.Ликовна култура
9.Музичка култура
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Дерматологија(изборни предмет)
Разред:
4.
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
/
/
Недељни фонд часова:
2
/

Практична
настава:
/
/

Подела одељења у групе:
/
Циљеви предмета
 Стицање способности уочавања, формулисања и решавања обољења коже
 Разумевање целовитости дијагностичког пута и важности сваког појединачног корака од анамнезе и
прегледа до допунских лабораторијских анализа
 Развијање способности извођења једноставних терапијских процедура
 Стицање знања о потенцијалним ефектима лека, нежељеним реакцијама и контраиндикацијама
 Стицање знања о потреби заштите сопственог здравља током прегледа и интервенција на кожи
 Развијање свести о сопственим способностима и ограничењима у склопу третмана коже
 Подстицање жеље за ширим професионалним образовањем и упућивање на могуће изворе
Развијање логичког мишљења и критичког става, стрпљивости и емпатије у комуникацији са пацијентом
Ред.
број

1.

Тема
Развој, грађа и
функције коже и
њених аднекса

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
Значај дерматологије  схватити значај
у медицини и
дерматологије за
козметологији
успешан рад
Развој коже
козметичког
Епидермистехничара
слојеви.Регулација
 знати основе
пролиферације и
ембриолошког
диференцијације
развоја коже и
кератиноцита.
њених аднекса
Дермис-организација,  знати слојеве
ћелије, влакна,
епидермиса ,
матрикс.Васкулариза
карактеристике
ција и инервација
кератиноцита и
коже.
некератиноцита
Хиподермис
у различитим
Лојне жлезде.
слојевима
Себум-састав,
 разумети
ендокринолошка
динамику и
контрола лојне
континуирано
секреције,пХ коже,
обнављање
липоидни филм.
епидермиса
Биологија екриних и
 знати
апокриних знојних
организацију и
жлезда
структуру
Длака-анатомија и
дермиса
физиологија
 знати грађу и
длаке.Типови длаке.
функцију

Број
Препоручени САДРЖАЈИ
часова
теми

Вредновање
остварености
исхода

12
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праћење
остварено
сти
исхода;
тестове
знања;
активност
на часу.
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Раст длаке (циклична
активност длачног
фоликула).
 Нокат-анатомија и
хистологија
 Функције коже
Старење и кожа клиничке и хистолошке
карактеристике процеса
старења коже


Грађа кожних
лезија

12

Поремећаји коже
због дејства
физичких фактора

10



2.

3.



Типови , развој и
распоред кожних
лезија :
- у нивоу коже
- изнад нивоа
коже
- испод нивоа
коже
- примарне
- секундарне

Поремећаји коже
механичког порекла:
- Intertrigo
- Callus ( жуљ )
- Clavus ( kurje oko )
 Поремећаји коже
изазвани физичким
факторима :
А.Поремећаји коже
изазвани зрачењем:
1. Сунчеви зраци :
акутно дејство УВ
зрачења
на кожу и
хронично де јство УВ зрачења
на кожу
Б.Поремећаји

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

подкожног
масног ткива
 знати грађу лојне
жлезде, састав
себума и
функције липида
епидерма
 мерити
активност лојне
секреције
применом
апсорпцијске
технике
 знати структуру и
фазе раста длаке
 знати функције
коже
схватати процесе
старења коже


знати
механизам
настанка кожних
ефлоресценција
знати ра дефинише ,
препозна и опише
типове лезије коже ,
увежбати своје
визуелне
способности и
повезати теоретско
предзнање са
физичким
прегледом
пацијента
 знати основне
карактеристике
најчешћих
дерматоза
изазваних
дејством
механичких
штетних фактора
и спроводити
локалну терапију
и мере
превенције.
 знати физичка
својства и дејства
оптичког
зрачења на
организам
човека.Знати
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коже изазвани
променом
температуре :
1. Опекотине
2. Смрзотине
 Поремећаји коже
изазвани хемијским
агенсима :
1.Киселине
2.Базе
3.Други хемијски
елементи

4.

Болести изазване
14
микроорганизмима





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 :
- Гљивична обољења

симптоматологиј
у и клиничку
слику и терапију
оштечења коже
свим врстама
зрачења.
 знати улогу коже
у
терморегулацијс
ким
механизмима
ради очувања
централне
телесне
температуре.Зна
ти реакције коже
на екстремно
снижене и
екстремно
повишене
температуре ,
основне
терапијске
модалитете
лечења и мере
превенције.
знати дејства
киселина, база и
др.хемијских
супстанци на кожу
(коагулацијску и
коликвацијску
некрозу
 знати
механизме
настанка
патогених
ефеката
бактерија на
кожу.Знати
бактерије које
чине нормалну
флору коже.
 знати клиничке
манифестације
најчешћих
инфекција коже
изазваних грампозитивним
бактеријама.
знати клиничке
манифестације
најчешћих
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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)
- Брадавице
 Паразитарне болести
коже
( Scabies , Pediculosis

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

инфекција коже
 негативним
бактеријама.
 знати основне
појмове о
кожним
манифестацијам
а изазваних
М.tuberculosis.
 знати
епидемиологију
, етиологију ,
патогенезу и
клиничке
манифестације
Лајмске болести
 знати значај и
класификацију
гљивичних
болести коже,
клиничке
манифестације
и локалне
модалитете
лечења и
превенције.
 знати клиничке
манифестације
инфекције коже
кандидом.
 знати опште
особине вируса.
 знати клиничке
манифестације
коже код
инфекције
хуманим Herpessimplex вирусом
и Varicella-zoster
вирусом.
 знати узрочнике
, клиничке
манифестације ,
терапију и
превенцију
брадавица.
знати најчешће
болести коже
изазване
паразитима и
спроводи мере
превенције
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Болести које се
преносе полним
контактом

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
8

 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

56

Корелација:
Сви стручни предмети

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



знати значај и
класификацију
болести које се
преносе полник
контактом
 знати узрочника
сифилиса, путеве
преношења,
клиничке
манифестације ,
уопштено о
тестовима за
дијагностиковањ
е и терапију.
 знати узрочнике
гонореје, начине
преношења,
клиничке
манифестације
код жена и
мушкараца,
компликације
услед
неадекватног
лешења
знати гениталне
инфекције
 узроковане
другим
бактеријама,
вирусима,
гљивицама и
паразитима,
методама за
постављање
дијагноза
спроводити све
мере превенције
почев од
здравственог
просвећивања до
практичне употребе
средстава за
заштиту од болести
које се преносе
полним контактом
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Култура тела
Разред:
четврта
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
настава:
блоку:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
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 унапређењу 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 унапређењу здравља и превенцији поремећаја;
 Развијање способности комуникације и дијалога са корисником;
 Оспособљавање за промоцију здравог стила живота.
Ред.
број

Модул/

Здравље и спорт

Број
часова

18

1.
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Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:
 Фактори који утичу на 
разуме
здравље;
факторе који
 Физичке
зтичу на
способности,
здравље;
издржлјивост, снага,

разуме утицај
гипкост;
физичке
 Метаболизам и
активности на
енергетске потребе
метаболичке
здравих особа;
процесе;
 Утицај физичке

примени
активности на
принципе
метаболичке
правилне
процесе;
исхране;
 Принципи правилне

уочи значај
исхране;
превенције
 Целулит, превенција
целулита,
целулита кроз
примени
исхрану и физичку
веђжбе за
активност;
превенцију и
уклањање
 Вежбе обликовања;
целулита;
 Вежбе за јачање и

примени
обликовање руку и
вежбе
раменог појаса;
обликовања;
 Вежбе за јачање и

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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обликовање трупа;
Вежбе за јачање и
обликовање
карличног појаса и
ногу;
Вежбе опште
издржљивости;
Вежбе истезања,
развој гипкости.









2

18
Корективна
гимнастика
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Локомоторни
систем;
Постурални статус,
постурални
деформитети;
Деформитети
кичменог стуба,
узроци настанка;
Значај физичке
активности у
превенцији
постуралних
деформитета;
Вежбе за
превенцију и
корекцију кифозе;
Вежбе за
превенцију и
корекцију сколиозе;
Вежбе за
превенцију и
корекцију лордозе;
Вежбе дисања;
Везбе за превенцију
и корекцију
деформитета
зглоба колена;
Вежбе за
превенцију и
корекцију равног











примени
вежбе за
јачање и
обликовање
руку и
раменог
појаса;
примени
вежбе за
јачање и
обликовање
трупа;
примени
вежбе за
јачање и
обликовање
карличног
појаса и ногу;
примени
вежбе за
развој опште
издржљивост
и и гипкости.
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

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

483

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
стопала.





3

Фитнес

18

Фитнес центри;
Трнажери;

Физичка способност
и физичка
припрема;

Аеробни и
анаеробни физички
рад;

Исхрана и физичка
активност;

Програм вежби за
почетнике

Програм вежби за
повећање мишћне
снаге;

Програм вежби за
повећање мишићне
издржљивости;

Стречинг;

Пилатес;

Структура часа
аеробног вежбања;

total body workout;

Аеробик, high-low;

Stepaеробик;
aqua fitness
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корекцјију
доњих
екстрамитета
примени
комплексе
корективних
вежби за
превенцију и
корекцјију
равног
стопала;
разуме значај
физичке
активности у
превенцији
постуралних
деформитета.
зна садржаје
фитнес
центара;
разуме
поделу
тренажера,
користи
тренажере;
разуме
основе
физиологије
физичког
рада;
примени
принципе
правилне
исхране код
спортисте
рекреативца;
примени и
организује
програм
вежби за
почетнике;
примени и
организује
програм
вежби за
развој
издржљивост
и;
примени
вежбе
истезаља;
уради
пилатес

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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вежбе за
различите
мишићне
групе;
изведе
аеробно
вежбање уз
музику.



4

Култура и естетика

6










Укупан број часова:

64
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Појам културе,
начин опхођења и
комуникација са
клијентом;
Појам естетике,
лепота је
субјективни
доживљај;
Суочавање са
стресом и поступци
опуштсња;
Релаксација;
Аутогени тренинг.






уме
правилно да
се опходити
и
комуницира
са клијентом;
разуме појам
естетике;
примени
поступке
опуштања

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

Корелација:
 Физичко
васпитање
 Сви стручни
предмети
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Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Музичка култура
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
58
/
Недељни фонд часова:
2
/

Настава у блоку:
/
/

Практична
настава:
/
/

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:


Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.



Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера композиције.
Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21. века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког дела.
Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју
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.
Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање
мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Оспособљавање ученика за заједничко извођење
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
теми
остварености
часова
исхода
Тема
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
Изражaјна
5
● Препознају
 Праће
средства
Подела музичких
и именују
ње
музичке
инструмената по начину
музичке
остваре
уметности
добијања тона и по
инструмент
ности
грађи.
е.
исхода
● Препознаје
-Музички
 Активн
карактерис
инструменти
● Гудачки
ост на
тике звука
инструменти
часу
и тона
● Дувачки
(висину,
инструменти
Кратки













Ред.
број

1
.
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● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.
● Инструменти са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
● Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави
и оркестри.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и
Де-дур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур,
Е-дур;

јачину,
трајање и
боју) као и
елементе
који на то
утичу.
● Разликује
инструмент
еи
ансамбле
по боји
звука.
● Препознаје
извођачке
саставе :
инструмент
алне,
вокалне,
вокално
инструмент
алне.

информативни
тестови

Успоставе
корелацију између
врсте
инструмената и
програмског
садржаја музичког
дела.

Б. А. Моцарт – Це-дур, Гедур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Де-дур.

За виолу:
М. Глинка – соната демол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из Берлиозовог
Харолда у Италији;
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487

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
П. Хиндемит – концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.
Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и
Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и
Г. Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт за
харфу и флауту у Це-дуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса,
Де Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за
мандолину, тамбуру,
балалајку, цитру.
За дувачке инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за флауту
и оркестар ха-мол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –
избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12
концерата;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ј. Хајдн – концерт Це-дур;
В. А. Моцарт – концерт
Це-дур;
Сонате Г. Ф. Хендла и Сен
Санс;
Дејан Деспић – 7
пасторала за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти за
фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у
А-дуру;
К. М. Вебер – концерти у
еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната за
соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин
из Валкире;
М. Мусоргски – Слике са
изложбе;
Избор песама са
фестивала Драгачевска
труба;
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
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За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп.
94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал,
лејка, рог.
Дувачки инструменти
других народа –
Абориџини (диџериду),
Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових,
Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и
забавне музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха, Г.
Ф. Хендла и Ц. Франка.
За хармонику:
Избор уметничке музике
за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер танго.
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За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за
ударљке и челесту.
Избор композиција рок и
џез музике.
Народна музика – тапан,
гоч, даире, тарабука,
кастањете.

Класична
музика

2

(општа
музичка
анализа и
теорија кроз
слушање
музике)

20(18)

● Значај музике у
животу и
друштву:првобитна
заједница,стари век
и развој музике у
средњем
веку(духовна и
световна музика) (3)
Грегоријански
корал,
Византијско певање,Кир
Стефан
Србин:Ниња
сили.
● Ренесанса и барок (8)
Палестрина
Л.:Огни
белта, О. ди Ласо:
Madona mia cara, Ехо;
Галус: Патер Ностер;
Фрањо
Босанац:
Ричеркар бр. 23/I ;
Андрија Мотовуњанин:
Песме и игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба, Хендл Г.Ф.: Музика
на
води
(одломак),Месија
(Алелуја);
Бах
Ј.С.:
Токата и фуга d – mol,
Брандебуршки концерт
бр.3 G – dur

● Препознаје
и разликује
одлике
стилова у
музичком
изражавањ
у од
првобитне
заједнице
до данас.
● Препознаје
одслушанe
композициј
e у односу
на време
настанка..
● Има
позитиван
однос
преме
уметничкој
музици
● Самоинициј
ативно
посећује
концерте и
друге
музичке
манифеста
ције

● Преткласика и
класика(8)
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Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
изненађења бр 94.G –
dur, Симфонија Д-дур бр.
104 ("Лондонска");

●
●
●
●
●
●
●

Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика,
Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За
Елизу,
Месечева соната..
●

Романтизаm (8)

Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс
Ј.:Мађарске игре по
избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична
симфонија ;
Романтизам у
словенским земљама:
Руска национална школа
- Чешка национална
школа:
Глинка: Руслан и
Људмила (увертира);
Бородин: Кнез Игор
(Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор);
Римски-Корсаков:
Шехерезада; Чајковски:
Лабудово језеро
(одломци); Сметана:
Продана невеста
(одломци); Дворжак:
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Словенске игре (избор).
К. Станковић: Варијације
на песму "Што се боре
мисли моје"; Ст.
Мокрањац: X, XI и XII или
XV руковет, Козар, Њет
свјат (из Опела

●

Импресионизам (1)

Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
●

Музика xx века (2)

Шостакович:Камерна
симфонија;
Прокофјев
С.:Ромео
и
Јулија;
Шенберг: Пјеро месечар;
Стравински: Петрушка
(руска игра).

● Опера у XVII веку
– Монтеверди;
● Опера у XVIII
веку:
озбиљна и комична
опера – Глук;
● Романтичне
опере:
Бизе Ж.: Кармен; Верди
Ђ.:Трубадур; Росини
Ђ.:Севиљски берберин;
Пучини: Тоска,Боеми,

● Балети :
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Чајковски П.И.:Лабудово
језеро,Успавана
лепотица; Прокофјев
С.:Ромео и Јулија.
Оперете Штраус Ј.:Слепи

● Изворно певање
традиционалних
композиција са
нашег и суседних
подручја.Кола и
народне игре
Србије и суседних
земаља.

Разликује
музичко
сценска дела
према периоду
настанка.
● Разуме
међусобну
повезаност
текста, музике и
покрета.
● Препознаје
историјско
културни
амбијент у коме
су настала
поједина дела

Мокрањац Ст.Ст.:
Руковети,Тајчевић
М.: Охридска легенда
● Народна музика
интегрисана у
забавну,електрон
ску,џез и разне
алтернативне
правце.
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слободан
Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..

Oпера и балет
3

Oперета и
мјузикл

10(8)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

● Препознаје
порекло
народних
композициј
а према
ритмичко
мелодијски
м
карактерис
тикама

● Прецизно
изводи
ритмичкомелодијске
захтеве у
оквиру
задате
кореографи
је.

4

● Џез и
блуз:

Традиционалн
а
музика(народ
не
песме,игре,пл
есови)

Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис; Били Холидеј;
Џон Колтрејн,Чарли
Паркер, Јован
Маљоковић.
10(8)

● Филм:
Моцарт
● филмска
музика:
Е.Мориконе: музика из
филмова: Амелија
Пулен,Титаник, Ватрене
улице, Клавир...
●
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музика:
Ф. Менделсон: "Сан
летње ноћи" (избор); Е.
Григ: Солвејгина песна из
"Пер Гинта", М. Равел:
Атлантида (избор).

● слободан избор
композиција према
могућностима
извођача

● Сагледава
критеријуме
који се односе
на начине
настајања
мелодијско
ритмичких
образаца
раличитих
музичких
жанрова.
● Разликује
инструменте по
боји звука
Разликује
извођачке саставе
(Соло гласхор,Соло
инструменткамерни саставоркестар)

● Препознаје и
реализује
елементе
заједничког
музицирања
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Џез и блуз
музика
Филм и
филмска
музика
Сценска
музика

12(!10
)

5

6

Оспособљава
ње ученика за
заједничко
извођење

Укупан број часова:

9(7)

(56)

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●
●
●
●

Ликовна култура
Српски језик и књижевност
Историја
Географија
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Изабрана поглавља математике
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
15. Развијање логичког и апстрактног мишљења;
16. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког

језика;
17. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
18. Формирање основа за наставак образовања;
19. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и

математичког начина мишљења.
20. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.

Ред.
број
Тема
1.

Конусни пресеци

Број
часо
ва
22

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 Конусна површ.
Конусни пресеци
 Једначина елипсе
 Особине елипсе
(жиже,
ексцентрицитет и
директрисе)
 Узајамни положај
праве и елипсе
 Једначина
хиперболе
 Особине
хиперболе (жиже,
ексцентрицитет,
полуосе и
асимптоте,
директрисе)
 Узајамни положај
праве и хиперболе
 Једначина
параболе
 Особине параболе
(жижа, параметар
и директриса)
 Узајамни положај
праве и параболе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 наброји конусне
пресеке и нацрта
одговарајуће
слике
 дефинише елипсу
и наведе њену
једначину
 одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрисе
елипсе
 одреди једначину
елипсе из задатих
услова –
једноставнији
примери
 испита међусобни
положај праве и
елипсе
 одреди једначину
тангенте елипсе
из задатих услова
 дефинише
хиперболу и
наведе њену
једначину
 одреди жиже,
ексцентрицитет и

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно
ст
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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2.

Интеграли

26

 Примитивна
функција.
Неодређени
интеграл
 Основне особине
неодређеног
интеграла
 Методи
интеграције.
Метод замене
 Метод парцијалне
интеграције
 Дефиниција
одређеног
интеграла
 Особине
одређеног
интеграла

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









директрисе
хиперболе
одреди једначину
хиперболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
испита међусобни
положај праве и
хиперболе
одреди једначину
тангенте
хиперболе из
задатих услова
дефинише
параболу и
наведе једначину
параболе
одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрису
параболе
одреди једначину
параболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
испита међусобни
положај праве и
параболе
одреди једначину
тангенте
параболе из
задатих услова
одреди
примитивну
функцију дате
функције
примени особине
неодређеног
интеграла
примени метод
замене
примени метод
парцијалне
интеграције
дефинише
одређени
интеграл
примени ЊутнЛајбницову
формулу

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно
ст
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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 Њутн-Лајбницова
формула
 Метод замене
променљиве код
одређеног
интеграла
 Парцијална
интеграција код
одређеног
интеграла
 Израчунавање
површине равног
лика
 Запремина
обртних тела
 Дужина лука
криве

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

 примени метод
замене и метод
парцијалне
интеграције код
одређеног
интеграла
 реши
једноставније
диференцијалне
једначине
 израчуна
површину равног
лика
 израчуна
запремину
обртног тела
израчуна дужину
лука криве

8

56

Корелација:
Рачунарство и
информатика
Математика, физика,
хемија

Образовни профил:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
Разред:
ЧЕТВРТИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Проширивање знања о разноврсности живог света;
 Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
 Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
 Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и
друга жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
по теми
По завршеној теми
остварености
Тема
ученик ће бити у
исхода
стању да:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

500

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
3

 Разноврсност живог
света (царства на
Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

 дефинише
царства живог
света
дефинише
основне
систематске
категорије биљног
и животињског
света

Вируси

4

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива
бића и значај

3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште
одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија


4.

Протисти

6

 Царство
протиста:опште
одлике,класификација
, еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи


5.

Алге

6

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатн
е алге (Bacillariophyta),

 дефинише
појам и
порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
вируса на жива
бића
 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије
према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
бактерија на
друга жива
бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе
протисте
изазиваче
болести
животиња и
људи
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги

Разноврсност
живог света
1.

2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Евидентирање
и оцењивање
ученика (путем
усмене и
писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања
и учествовања
у дебатама).
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мрке алге
(Phaeophyta),зелене
алге (Chlorophyta),
опште одлике,
систематика,
филогенија,екологија
и распрострањење

6.

Биљке

16


 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, систематика 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
 Раздео
скривеносеменице
(Magnoliophyta):
опште одлике.
Систематика
скривеносеменица:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 анализира
распрострање
ње сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки
аспект алги
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и класе
виших биљака
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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7.

Гљиве и
лишаји

5










8.

Животиње

22
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одлике дикотила и
монокотила
Класа:
дикотилe(Magnoliopsy
da). Фамилије:
љутићи, букве, брезе,
купуси, руже,
махунарке,
помоћнице, уснатице,
главочике, еколошки
аспекти
Класа монокотиле
(Liliopsyda). Фамилије:
љиљани, шашеви
траве, еколошки
аспекти
Опште одлике гљива
Систематика гљива
Значај гљива у
природи и привреди
Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
Опште одликекомпоненте лишаја
Систематика и
филогенија лишаја
Екологија и
распрострањеност
лишаја
Значај лишаја у
природи и привреди
Сунђери
(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):

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке
класе раздела
лишаја
 анализира
еколошки
аспект гљива и
лишаја


 наведе
најзначајније
особине сваке
класе
животиња
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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пужеви, шкољке,
главоношци.Опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
Чланковити црви
(Annelida):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
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):општ
е одлике,
систематика,
еколошки аспекти
Рибе са коштаним
скелетом
(Osteichthyes):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
Водоземци
(Amphibia):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
Гмизавци
(Reptilia):опште
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одлике, систематика,
еколошки аспекти
 Птице (Aves):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
 Сисари
(Mammalia):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти

Укупан број часова:

66
или
56

Корелација:
микробиологија
Патологија

Образовни профил:
фармацеутски техничар
Назив предмета:
Медицинска географија-изборни
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
56
/
Недељни фонд часова:
2

Настава у
блоку:
/

Практична
настава:
/

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине;
 Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи;
 Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи;
 Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи;
 Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори;
 Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора
географске средине;
 Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу;
 Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже;
 Развијање самосвести, одговорно опхођење према себи и окружењу;Уочавање и схватање
корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука;

Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

8
1.

Деловање
времена и
климе на
организам
човека
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Временски и
климатски
елементи и њихов
утицај на
организам човека
Типови климе –
основне одлике
Појам микроклиме

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
 наведе временске
и климатске
елементе који
утичу на здравље
човека
(инсолација,
температура
ваздуха, ваздушни
притисак, ветрови,

Вредновање
остварености
исхода
На почетку
теме ученике
упознати са
циљевима и
исходима
наставе/учењ
а, планом
рада и
начинима
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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
Атмосферски
фронтови и
здравље;
Метеоротропна
обољења
Климатске
промене и
здравље,
Аерозагађење и
здравље људи;
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влажност, облаци
и облачност,
падавине)
објасни утицај
климатских типова
на организам
човека
(медитеранска,
планинска,
континен-тална...)
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

оцењивања.
Облици
наставе
Предмет се
реализује
кроз следеће
облике
наставе:
 теоријска
настава
(56
часова)
Место
реализације
наставе
 Теоријска
настава
се
реализује
у
учионици

Препоруке
наведе основне
за
карактеристике
реализацију
криптоклиме
наставе
разуме утицај
 Коришћењ
ултраљубичастог,
е
видљивог и
савремени
инфрацрвеног
х
зрачења на
електронск
здравље људи
их
разуме утицај
помагала,
температуре,
аналогних
влажности
и
ваздуха, ваздушног
дигиталних
притиска,
географски
падавина и
х карата
ветрова на
различитог
здравље људи
размера и
зна појам и врсте
садржаја
атмосферских

Коришћењ
фронтова
е
зна која обољења
информац
спадају у
ија са
метеоротропна
Интернета
објасни савремене

Коришћењ
промене у
е
атмосфери и
интерактив
њихов утицај на
них метода
здравље људи
рада
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2

Значај вода за
здравље људи

8






Вода као услов и
фактор здравља
Хидричне
епидемије
Тврдоћа воде и
здравље
Болести изазване
присуством
штетних хемијских
материја у води,
проблем
загађености вода:
степен
загађености, мере
заштите и
пречишћавања
вода
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разуме утицај
климатских
промена на
здравље људи
наведе загађиваче
ваздуха и мере
заштите
познаје облике
штетног дејства
загађујућих
материја

 Коришћењ
е
основне
литературе
уз употребу
савремених
технологија
за
презентовањ
е.
Оцењивање
Вредновање
оствареност
и исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварен
ости
исхода
2. тестове
знања

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 загађеној
води
објасни штетност
наводњавања
пољопривредних
култура загађеном
водом
наведе загађиваче
воде
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Рељеф,
земљиште,
биљни и
животињски свет
и њихов значај
за здравље људи
чај

за приод 2018-2022. год.
8











Геолошки састав и
утицај надморске
висине,
експозиције и
нагиба терена на
здравље људи
Медицинска
географија и
геохемија предела
Основне
карактеристике
земљишта и
педолошки ризици
по здравље човека
Природно
јонизујуће
зрачење; Утицај
радона на здравље
Утицај живог света
на здравље
Аероалергени
биљног порекла















4

Друштвеногеографске
карактеристике
територије и

10
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Природно кретање
становништва
Србије



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
буђи) и начин
њиховог деловања
на здравље
зна проблеме у
вези са природним
кретањем
становништва
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Механичко
кретање
становништва
Србије
Структуре

становништва и
здравље
Урбана и рурална
насеља –
савремене болести

Индустрија као
извор загађења
животне средине –
здравствени аспект
Избор места
стамбене и
индустријске зоне
у граду
Пољопривреда као
извор загађења
животне средине,
Саобраћај и
саобраћајна
инфраструктура и
здравље људи











Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
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5

Социјалноекономске
карактеристике
територије и
утицај на
здравље људи

8








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











6

Савремене
болести и
ендемска

8
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Врсте заразних
болести, њихова
распрострањеност



вештачких ђубрива
у пољопривреди
зна различите
начине штетног
деловања
саобраћаја на
живот и здравље
људи (загађење
животне средине,
ширење заразних
болести,
саобраћајне
несреће)
зна да објасни
разлике у
оболевању и
умирању међу
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
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подручја у нашој
земљи

7

Географија
здравља

6

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


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...)



објасни физичкохемијска 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







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 физичкохемијска својства
Класификација и
географски
размештај
термалних и
минералних вода у
нашој земљи –
балнеотерапија
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Географски
размештај бањских
лечилишта у нашој
земљи
 Географска
распрострањеност
лековитог биља
Значај биљака за
превенцију и заштиту
здравља људи






Укупан број часова:

56

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
Биологија
хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Историја (одабране теме)
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
56
Недељни фонд часова:
2

Настава у
блоку:

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
30.
Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
31.
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности;
32.
Развијање индивидуалног и националног идентитета;
33.
Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за
разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);
34.
Унапређивање 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);
35.
Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
36.
Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културноисторијске баштине.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
Ред.
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној
остварености
број
Тема
теми ученик ће
исхода
бити у стању да:
Село и град
 Живот у
 опише начин
некад и сад
 задатак
градовима и
живот у
Вредновање
1.
наставник
селима у новом
српским
остварености
а је да на
веку и
селима у XIX и исхода
почетку
савременом добу
XX веку;
вршити кроз:
школске
(примери Париза,  уочи
године од
Лондона,
сличности и
 праћење
дванаест
Берлина, Њујорка,
разлике у
остварено
понуђени
Москве, Санкт
начину
сти исхода
хнаставни
Петербурга...;
живота у
 тестове
х тема,
просторно и
српским
знања.
ученицим
урбано
градовима и
а
планирање;
селима у XIX и
предложи
индустријске
XX веку;
шест, од
четврти, радничка  разуме значај
којих ће
насеља и
и последице
они, као
предграђа;
развоја
група, у
боемске четврти;
модерних
складу са
појава модерне
градова;
својим
инфраструктуре –  образложи
склоности
водовод,
најважније
ма,
канализација,
узроке и
изабрати
метро, проблем
последице
четири,
загађења,
миграција
 Свакој од
одношење и
село–град;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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четири
теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м планом.
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складиштење
отпада;
становање –
грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика
у начину
становања између
села и града и
између
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 и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз –
фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и

уочи разлике
у начину
становања
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину
становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.
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Култураодевањ
а и исхране
некад и сад
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сточарства;
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша,
Михаила, Милана
и Александра
Обреновића,
кнеза Александра
и краљева Петра
и Александра
Карађорђевића,
Николе
Петровића,
резиденције
Јосипа Броза).

Култура одевања
од антике до
данас
(материјали,
начин обраде и
бојење, разлике
у одевању код
припадника
различитих
друштвених
група; појава
вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих
у читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Одевање код
Срба кроз
историју(материј
али и тканине –
кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и
код припадника
различитих
друштвених
група; грађанско
одело и европски
узори у облачењу
српског
грађанског
сталежа;
униформе
државних
чиновника,
лекара,
цариника,
професора
Лицеја и
гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).
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;

између
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
исхране код
Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.
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Војска, оружје и
рат некад и сад

за приод 2018-2022. год.





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

конзумирање
кафе и дувана,
употреба
источњачких
зачина,
понашање за
столом, прибор
за јело; кухињски
апарати;
ресторани „брзе
хране”).
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;
увођење 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;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања,
највеће
војковође).
Војска код Срба
кроз историју

 уочи основна
обележја
ратова и
војне
организације
и технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
начину
ратовања
кроз историју;
 уочи
карактеристи
ке развоја
оружја и
војне
организације;
 уочи основна
обележја
војне
организације
код Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
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4.



Новац и банке
кроз историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

(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).

аргументовано
дискутује о рату
и његовим
последицама на
живот људи.

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



уочи основне
карактеристи
ке 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
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5.

Верски живот и
обичаји кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

друштву…).
Новац и банке у
прошлости
(историјат
новца и банака
– од старог века
до данас;
материјали од
којих је
израђиван
новац,
историјски
феномен„кваре
ња” новца;
ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
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





уочи основна
обележја
веровања од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке обичаја и
веровања у
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6.

Образовање и
васпитање кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

(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 између
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

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

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

писмености и
образовања;
оснивање школа
и универзитета,
утицај цркве на
образовање и
васпитање...).
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 –
награђивање 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).

 опише развој
система
образовања и
васпитања
код Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
образовања и
васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
значају
образовања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања
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Комуникације,
путовања и
туризам некад
и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.


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,гост
ионице и хотели,
бање).



опише развој
комуникациј
а од
праисторије
до
савременог
доба;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке
комуникациј
еу
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
значају
комуникациј
е у животу
људи кроз
историју;
 разуме
последице
развоја
модерних
комуникациј
а;
 изведе
закључак о
утицају
развоја
комуникациј
а на
интеграцију
сваке нације
и друштва;
 користи
информације
са историјске
карте и
повеже их са
стеченим
знањем о
комуникациј
ама;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, народа
и њихових
култура
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Друштвени и
породични
живот кроз
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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,радн
и 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,

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;
 наведеосновн
а обележја
породичног
живота код
Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
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
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9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

породични
празници,
традиционални и
модерни погледи
на породицу;
промене у
односима међу
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
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

пројекција,фил
м као извор
информација о
догађајима;
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
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биоскопи;
почетак рада
прве радиостанице – 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).

10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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).









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
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11.

Грбови и
заставе некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Брига о телу и
здрављу код
Срба (утицај
животних услова
и хигијенских
прилика на
појаву болести;
најчешће
болести и
епидемије,
народна
медицина и
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...;



развитка и
здравствене
културе;
разуме значај
хуманитарних
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.
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12.

Спорт некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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,
Карађорђевића,
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





уочи основна
обележја
спорта од
антике до
савременог
доба;
разуме улогу
и значај
спорта у
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Укупан број часова:

као основ
људском
спортских игара
друштву;
савременог доба;  именује и
спортска
опише
надметања кроз
спортске
историју –
дисциплине
најпопуларнији
заступљене
спортови,
на античким
аматерски и
Олимпијским
професионални
играма;
спорт, модерне
 наведе и
Олимпијске
упореди
игре).
карактеристи
Спорт код Срба
ке спортских
кроз историју
надметања у
(народне и
различитим
пастирске игре
периодима;
као прва
опише развој
спортска
спортског
надметања, прва живота код Срба.
спортска
друштва,
оснивање
Српског
олимпијског
клуба 1910,
учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва
и клубови;
савремени спорт
и спортски
живот).








Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Корелација: Српски језик и књижевност
Географија
Социологија са правима грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Ликовна култура
Музичка култура
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија- изборни предмет
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
11. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на
универзитетском нивоу;
12. Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
13. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
14. Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
15. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
16. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене
17. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
18. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког
мишљења;
19. Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
20. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Дисперзни
системи
1.

Број
часов
а
14

Препоручени САДРЖАЈИ
по темама






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Класификације
дисперзних система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни
састав раствора
Разблаживање
раствора
Колигативна
својства раствора
неелектролита

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
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

Вредновање
остварености
исхода
Врши се кроз:
 Усмену
проверу
знања
 Писану
проверу
знања
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електролита
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25









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Електролитичка
дисоцијација
Јаки и слаби
електролити
Степен
електролитичке
дисоцијације
Константа
дисоцијације
Јонски производ
воде и pH вредност
Хидролиза соли
Протолитичка
теорија киселина и

концентрацију,
молалност
раствора;
Прерачуна један
начин
исказивања
садржаја
раствора у други;
Израчуна садржај
раствора
добијеног
разблаживањем;
Израчуна садржај
раствора
добијеног
мешањем два
раствора исте
супстанце
различитог
садржаја;
Објасни снижење
температуре
мржњења,
повишење
температуре
кључања
раствора у
односу на
растварач;
Одреди
тремпературу
кључања
раствора
неелектролита;
Израчуна
осмотски
притисак у
раствору
неелектролита
Објасни
електролитичку
дисоцијацију;
Хемијским
једначинама
представи
електролитичку
дисоцијацију
јаких и слабих
електролита;
Примени степен
дисоцијације као
критеријум за
процену јачине
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

база
Пуферски системи
Колигативна
својства раствора
електролита

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;
Објасни
деловање
пуферских
система по
теорији
електролитичке
дисоцијације;
Објасни
деловање
пуферских
система по
протолитичкој
теорији;
Зна пуферске
системе телесних
течности;
Израчунава
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукционе
реакције
Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

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;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење
хемијских
формула;
Израчуна масени
елементарни
састав једињења
на основу
молекулске
формуле;
Одреди
емпиријску
формулу
једињења на
основу масених
односа
елемената у
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њему;
Одреди
емпиријску
формулу на
основу масеног
елементарног
процентног
састава
једињења;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење
хемијске
једначине;
Пише хемијске
једначине
важних
хемијских
реакција;
Одреди
коефицијенте у
хемијским
једначинама;
Тумачи појам
оксидационог
броја;
Разликује
оксидационо и
редукционо
средство у
реакцији
оксидоредукције;
Примени метод
електронског
биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини
реакције
оксидоредукције;

Укупан број часова:

56

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Општа хемија, Аналитичка хемија,
Физика, Биологија, Фармацеутска
хемија
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија биомолекула
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
настава:
блоку:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на
универзитетском нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког
мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми



1.

Угљени хидрати

16







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Хемијска структура и
својства
моносахарида:
пенотозе (рибоза и
дезоксирибоза),
хексозе (глукоза,
маноза, фруктоза)
Хемијска структура и
својства
олигосахарида:
малтоза, лактоза,
сахароза
Хемијска структура и
својства
полисахарида: скроб,
целулоза, гликоген
Улога угљених хидрата

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Фишеровим
пројекционим
формулама
представи
структуру
молекула
моносахарида
 ојасни
настајање
цикличних
(полуацеталних
и полукеталних)
облика
молекула
моносахарида
 Хејвортовим
перспективним
формулама
прикаже
цикличне

Вредновање
остварености
исхода






праћење
остварено
сти исхода
тестове
знања
активност
на часу
усмену
проверу
знања
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форме
молекула
моносахарида
објасни разлику
између
Фишерових и
Хејвортових
формула
моносахарида
објасни појам
аномерије
хемијским
једначинама
представи:
дехидратацију,
епимеризацију,
грађење
гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
тумачи
биолошки
значај
моносахарида
објасни
настајање
гликозидне
везе међу
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
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представи
гликозидне
везе у
молекулима
полисахарида
 разликује
полисахариде
по физичким
својствима
тумачи
биолошки значај
полисахарида
 наводи
критеријуме за
класификацију
липида
 објасни
хемијску
структуру
осапуњивих
липида
 класификује
осапуњиве
липиде према
хемијском
саставу
 тумачи
биолошки
значај масти и
уља,
фосфоглицерид
а,
сфинголипида и
воскова
 објасни
хемијску
структуру
неосапуњивих
липида
 разликује
стероле, жучне
киселине и
стероидне
хормоне
 тумачи
биолошки
значај
холестерола,
жучних
киселина и
стероидних
хормона





2.

Липиди

13





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Класификације липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска структура
неосапуњивих липида
Стероидни хормони
Биолошки значај
липида






праћење
остварено
сти исхода
тестове
знања
активност
на часу
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3.






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

Протеини























4.

Нуклеинске
киселине

6
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Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и
пиримдинске базе



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
објасни
разлику између
пуринских и
пиримидинских
база
пише формуле











праћење
остварено
сти исхода
тестове
знања
активност
на часу

праћење
остварено
сти исхода
тестове
знања
активност
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Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција
ДНК и РНК










5
5.

Витамини






Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска структура
липосолубилних
витамина
Хемијска структура
хидросолубилних
витамина











Укупан број часова:

56

нуклеозида
пише формуле
нуклеотида
објасни
структуру
нуклеинских
киселина
тумачи разлику
у структури ДНК
и РНК
објасни
биолошки значај
и функцију
нуклеинских
киселина
објасни разлику
између
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

на часу






праћење
остварено
сти исхода
тестове
знања
активност
на часу

Корелација:
Хемија
Медицинска биохемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
ФИЗИКА ИЗБОРНИ
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
49
7
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:

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 унапређењу животне средине;

Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;

Развијање радних навика и одговорности.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Структура и основна
својства чврстих
тела

10
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Кристална и
аморфна тела.
Основна својства
кристалне структуре
Механичке
деформације тела.
Хуков закон –
примена на кости и
мишиће
Топлотно ширење
чврстих тела.
Закони линеарног и
запреминског
ширења чврстих
тела
Промене
агрегатних стања
чврстих тела и
њихов графички
приказ. Специфичне
топлоте фазних
прелаза

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 разуме
структуру
чврстих тела и
међумолекулс
ке силе
 разликује
кристална и
аморфна тела
и зна основна
својства
кристалне
структуре
 разуме Хуков
закон и зна да
га примени у
струци
 зна законе
топлотног
ширења
чврстих тела
 схватање
промене
агрегатног

Вредновање
остварености
исхода
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Електростатика и
15
електромагнетизтам



2.
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Демонстрациони
огледи:
- Образовање
кристала
(хидрохинон микропројекције)
- Ширење чврстих
тела при загревању
Лабораторијска
вежба:
- Одређивање модула
еластичности жице

Електрично поље.
Јачина поља, линије
сила
Потенцијална
енергија,
потенцијал, напон.
Еквипотенцијалне
површине
Електрични дипол
(диполни момент,
деловање
електричног поља
на дипол).
Проводник у
електричном пољу
Електрично поље у
диелектрику
Електрична
капацитивност
проводника и
кондензатора.
Раван кондензатор
Енергија
електричног поља,
густина енергије
Јачина и густина
електричне струје.
Напон и ЕМС
Омов закон (за део
кола и за цело
коло).
Електрична
отпорност и
проводљивост
проводника
Џул-Ленцов закон.















стања чврстих
тела
изведе
лабораторијск
у вежбу,
правилно и
безбедно
рукује
наставним
средствима,
изврши
потребне
прорачуне и
израчуна
грешке при
мерењу
разуме и зна
да решава
проблеме
везане за
појмове:
јачина
електричног
поља,
потенцијална
енергија,
потенцијал,
напон...
разуме
појмове
енергија
електричног
поља и густина
енергије
зна шта је
електрични
дипол и какав
је утицај
електричног
поља на дипол
разуме утицај
електричног
поља на
проводнике и
изолаторе
(диелектрике)
зна шта је
кондензатор и
разуме појам
електричне
капацитивност
и
разуме
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3.

Таласна оптика

13
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Кирхофова правила
Електрична струја у
течностима (на
пример, крв...)
Дејство
једносмерне струје
на људски
организам.

Електростимулација
у дијагностици и
терапији
 Струја у гасовима и
врсте пражњења.
Напонска
карактеристика
струје
 Електрична струја у
вакууму (катодна
цев)
 Демонстрациони
огледи:
- Приказ линија сила
електричног поља
- Испитивање
потенцијала
наелектрисаног
проводника (помоћу
електрометра).
Еквипотенцијалне
линије
- Омов закон и
Кирхофова правила
- Струја у течностима
 Лабораторијска
вежба:
- Мерење електричног
отпора Витстоновим
мостом
 Дуалистичка
природа светлости
 Таласна оптика.
Интерференција
светлости
 Дифракција
светлости.
Дифракциона
решетка
 Дисперзија
светлости кроз
призму. Врсте
оптичког спектра
 Апсорпциона

појмове:
јачина и
густина
електричне
струје, напон и
електромотор
на сила (ЕМС)
 зна основне
законе
једносмерне
струје
 зна основне
карактеристик
е електричне
струје у
течностима и
гасовима
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу



разуме
дуалистичку
природу
светлости
 разуме појаве
интерференц
ије,
дифракције и
поларизације
светлости
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
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физике
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11

спектрометрија.
Апсорпција
светлости, Ламберг –
Беров закон.
Параметри
апсорпционе
спектрометрије
 Поларизација
светлости при
одбијању (Брустеров
закон) и преламању
(Николова призма).
Обртање равни
поларизације.
Сахариметар
Демонстрациони
оглед:
- Дисперзија
светлости (помоћу
призме)
 Лабораторијска
вежба:
- Одређивање таласне
дужине монохроматске
светлости помоћу
оптичке решетке
 Топлотно зрачење.
Закони зрачења
апсолутно црног
тела
 Квант енергије.
Маса, импулс и
енергија фотона
 Фотоефекат.
Ајнштајнова
једначина
 Комптонов ефекат
 Фотоћелија.
Фотомултипликатор
 Корпускуларноталасни дуализам
микрочестица. Де
Брољева релацијада
светлости
 Демонстрациони
оглед:
- Фотоефекат
 Лабораторијска
вежба:
- Одређивање
угаоне дивергенције
ласерског снопа

наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу



разуме
дуалистичку
природу
светлости
 разуме појаве
интерференц
ије,
дифракције и
поларизације
светлости
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу

56
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Образовни профил:
Фармацеутски-техничар
Назив предмета:
Локига са етиком
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:

четврти

Настава у блоку:

Практична
настава:

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и
развој личности
 Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и
свакодневном животу
 Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка
питања савременог друштва
 Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о
друштвеним проблемима
Ред.
број

Модул/
Тема

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Увод у логику

- Појам и подела
логике.
- Логика као наука о
форми мишљења
- Основни логички
принципи (идентитет,
непротивуречност и и
искључење трећег)

Формална
логика: појам
суд закључак

-Разлика између појма,
ствари и представе,
- Врсте појмова
- Обим и садржај појма
Односи међу
појмовима
- Дефиниција и деоба
- Суд и врсте судова

1.

2.

Број
часова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:
- препозна да и сам већ
користи логику као и
граматику
- разликује мишљење
од маште, надања,
опажања и наводи
примере из
свакодневног живота
- искаже дефиницију
логике, - разуме и
опише у чему се састоји
формални карактер
логике
- разликује принципе
мишљења,
- наведе примере за
основне логичке
принципе и
симболички их
приказује
-увиди разлику између
појма, термина,
опажаја, предмета,
представе
-разликује обим и
садржај појма,
- увиђа однос између
обима и садржаја,

Вредновање
остварености
исхода
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- Истиносна вредност
сложених судова
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција)
- Комбинована подела
судова, расподељеност
појма
- Односи међу
судовима (логички
квадрат)
-Врсте закључивања
Непосредно
закључивање –
конверзија, обверзија,
логички квадрат
Посредно
закључивање –
индукција, аналогија и
дедукција
- Фигуре категоричког
силогизма, модуси
категоричког
силогизма Хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
-Доказ
- Примери индуктивног
и дедуктивног
закључивања у
наукама.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-наводи пример за
обим и садржај и
дефинише обим и
садржај појма
-препознаје и именује
појмове, набраја их,
- уочава разлику
између појединачних и
општих појмова
препознаје односе
међу појмовиима и
именује их
(субординација,
координација,
контрарност) и
графички приказује
односе међу
појмовима
- наведе делове
дефиниције
- даје примере
дефиниције из своје
струке
- разликује прешироку
и преуску дефиницију
- разликује чланове
деобе од принципа
деобе
- увиђа значај принципа
деобе самостално
изводи једну деобу
-разликује субјекат и
предикат суда и увиђа
значај копуле за
квалитет суда
-препознаје форму
сложеног суда,
разликује и именује
логичке везнике
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција) и
наводи примере
- разликује квантитет и
квалитет суда,
- препознаје форму
а,е,i,o суда и наводи
примере
- именује односе међу
судовима
- препознаје
индуктивно,
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3.

Логичке грешке

-Паралогизми и
софизми
- Грешке у закључку
- Грешке у доказу
- Грешке у
аргументацији

4.

Појам и значај
етике

-Настанак и предмет
етике
- Појам норме и појам
морала
- Разлика између
обичајних, правних и
етичких норми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

дедуктивно и
закључивање по
аналогији на
примерима из
свакодневног живота
увиђа да и сам користи
наведене форме
закључивања, именује
их и разликује
- демонстрира
конверзију и обверзију
на примерима
- наведе и објасни
четири фигуре
силогизма
- изводи задате модусе
силогизма излаже
примере за
хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
- повезује форме
закључивања у облику
доказа
-разликује случајне од
намерних логичких
грешака
- примењује форме
закључка и доказа
- препознаје и именује
логичке грешке:
увођење четвртог појма
у силогизам,
нерасподељен појам,
замена теза,
argumentum ad
hominem, post hoc ergo
propter hoc.
-набраја правила
(норме) из различитих
сфера живота
- издваја правила која
слободно прихватамо и
разликује их од оних
која имају спољашње
порекло
- дефинише предмет
етике
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5.

Лични
идентитет,
слобода и
одговорност

-Улога визуелног
идентитета у
формирању личног
идентитета међусобни утицаји
- Појмови пола и рода
- Утицај медија на
релативизацију
етичких вредности
- Естетски и етички
идеал
- Тело и интервенције
на телу
- Сајбер идентитет,
- морал и слобода
избора

6.

Основне етичке
норме и
вредности

-Пријатељство
- Верност
- Породица
- Љубав
- Морално добро
- Донација органа
- Сурогат мајка
- Клонирање

Укупан број часова:

-набраја како се све
манифестује лични
идентитет
- разликује утицаје који
формирају лични
идентитет (разликује
род и пол)
- увиђа колика је моћ
визуелног идентитета
- препознаје утицај
медија на креирање
визуелног идентитета
- уочава разлику
између модних и
етичких императива
- супротставља
медијски наметнуте
животне идеале и
етичке вредности
-препознаје важније
људске вредности
- разликује слободне од
самовољних и
наметнутих поступака
- схвата постојање
слободе избора као
услова моралног
поступања
- разуме везу између
избора и одговорности
- упоређује одговорне и
неодговорне поступке
- може да расправља о
томе да ли је извор
морала у нама или
изван нас (аутономна и
хетерономна етика)
- увиђа разлику имеђу
основних етичких
праваца

Корелација:
Грађанско васпитање
Биологија
Српски језик
Историја
Веронаука

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Фармацеутски техничар српски-енглески
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Предмети који се реализују на српском и енглеском језику
(најмање 30% наставног програма на енглеском језику)
ПРВИ РАЗРЕД

- Математика

- Рачунарство и информатика
- Анатомија и физиологија
- Фармацеутско- технолошке
операције и поступци,
- Прва помоћ

ДРУГИ РАЗРЕД

- Математика
- Патофизиологија
- Организација фармацеутске
делатности
- Фармацеутск технологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ТРЕЋИ РАЗРЕД

-

Математика
Медицинска биохемија
Основи клиничке фармације
Токсикологија
Фармацеутска хемија
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

- Математика
- Броматологија са дијететиком
- Фармакологија
- Предузетништво
- Фармацеутск технологија

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
ПРВИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
први
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:
99
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:
/
/

/
/
Недељни фонд
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност
 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
 Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и
књижевним делима
 Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом,
друштвеном условљеношћу и историјским развојем
 Стицање знања из области фонетике (фонологије) и морфофонологије књижевног језика и
способности да се та знања примене у говору и писању.
 Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
 Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове
Ред.
број

1.

Тема

Увод у
проучавање
књижевног
дела

Број
часова

14

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
 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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
остварено
сти теме
кроз
тестове,
писано и
усмено
изражава
ње и
писмене
задатке
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 Епика као
књижевни род:
епска народна
песма, приповетка
по избору и роман;
по избору
 Драма као
књижевни род:
драма по избору

 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

2.

Књижевност
старог века

11

 Сумерсковавилонска
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)

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

3.

Средњовековн
а књижевност

10

 Почеци словенске
писмености:
Црноризац Храбар :
„Слово о
писменима“
 Рад Ћирила и
Методија
 Словенска писма и
развој књижевног
језика
 Најстарији
споменици
јужнословенске
културе
 Свети Сава :
„Житије светог
Симеона“
(одломак)

 наведе
најзначајније
споменике
јужнословенске
културе, језик,
писмо и век у ком су
настали
 именује ауторе и
дела
 разуме поетику
жанрова
средњовековне
књижевности
 лоцира обрађене
текстове у
историјски контекст
 објасни значај
средњовековне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

552

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
 Јефимија: „Похвала
кнезу Лазару“
Деспот Стефан
Лазаревић; „Слово
љубве

4.

Народна
књижевност

12



 Врсте народне
књижевности
 Лирска народна
песма (по избору из
Читанке )
 Епска народна
песма
„Бановић Страхиња“,
Марко пије уз Рамазан
вино“, „Бој на
Мишару“




Лирско-епске
песме(по избору)







 Народне проза
(бајка по избору)




 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)

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

Кратке народне
прозне врсте
(избор)

5.

Хуманизам и
ренесанса

10

књижевности за
српску културу
анализира изабране
текстове уз
претходно
припремање путем
истраживачких
задатака
разликује лирске,
епске и лирскоепске песме
уочи одлике усмене
уметности речи
(колективност,
варијантност,
формулативност)
процењује етичке
вредности изнете у
делима народне
књижевности
тумачи ликове,
битне мотиве,
фабулу, сиже,
композицију и
поруке у одабраним
делима
упореди уметничку
интерпретацију
стварности и
историјске
чињенице

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

553

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
цивилизације

6.

Општи појмови
о језику

4

 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

7.

Фонетика

9

 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
 Акценатски систем
књижевног језика,
диференцијација у
односу на
дијалекатско
окружење
 Основна правила
акцентуације
српског књижевног

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

554

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
језика

8.

Правопис

10

9.

Култура
изражавања

19

 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
 Књижевноуметничк
и функционални
стил
 Попуњавање
формулара, захтева,
уплатница и сл.
 Школски писмени
задаци 4х2+2
Домаћи задаци

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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

 опише стања,
осећања,
расположења,
изрази ставове,
донесе закључке у
усменом и писаном
изражавању
 разликује
функционалне
стилове
 препозна и
примени одлике
разговорног и
књижевноуметничк
ог функционалног
стила
 попуњава
формуларе,
уплатнице, захтеве
и слично у складу са
језичком нормом
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Корелација:
Интегративнa наставa приступи са општим и стручним
предметима, са уметничким, образовним и културним
институцијама, у редовној и процесној настави у складу са темом
и наставним садржајем.

Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд часова:
2
/
/
/
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви 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
Ред.
број

Број
часова
Тема

1.

● Свакодневни
живот
● Храна и
здравље
● Познати
градови и
њихове
знаменитости
● Спортови и
позната
спортска
такмичења
● Живот и дела
славних људи
ХХ века
● Медији
● Иинтересантне
животне приче
и догађаји
Свет компјутера

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми
Препоручене теме опште
и стручне (80% + 20%)











Опште 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
догађаји
Свет компјутера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода

 разуме реченице,
питања и упутства
из свакодневног
говора (кратка
упутства
изговорена споро и
разговетно)
 разуме општи
садржај краћих,
прилагођених
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

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак
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(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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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/компјут
еру, декларације о
производима,
упутства за
употребу и
коришћење)
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

66

Корелација:
 Српски језик
 Грађанско васпитање
 Историја
 Географија
 Биологија
 Анатомија
 Хигијена
 Хемија
 Прва помоћ

Фармацеутски техничар
Немачки језик
Први

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у групе:

/

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број
Тема

Број
часов
а

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Die vier Freunde

1.
LEUTE

4

Länder Sprachen
(Un)bekannte Leute

2.

Immer lernen
WIR, DIE KLASSE
10 A

4

Schulfächer Schulgeschichten
Interviews

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Развијање сазнајних и
интелектуалних
способности ученика,
његових
хуманистичких,
моралних и естетских
ставова.
Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

.
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
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Familienphotos
3.

DIE FAMILIE VON
JULIA

4

Geschwister
Haustiere

4.

MEIN HAUS,
MEIN WELT

Mein Zuhause
4
In meinem Zimmer

Essgewohnheiten
5.

6.

GUTEN APETIT

IN DER STADT

4

4

Wo kauft man was?

Herzlichwillkommen in
Lindau
Auskunft auf der Straβe

7.

(UN) TYPISCHE
TAGES ABLÄUFE

8.

FREUNDE
FREUNDINNEN

Укупан број часова:

4

Von Beruf Hausman
Ein Tag in Internat

4

Meine Clique
Die Zwillingsschwestern

32

Усвајање основних
знања из страног
језика која ће ученику
омогућити да се у
једноставној усменој
и писаној
комуникацији
споразумева са
људима из
другихземаља.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем
(ко, шта, где, када...)
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
јелу.
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
сналажењу у граду.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем.
Однос појединаца
према друговима и
друштвеној заједници.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
. Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Корелација: 5
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Образовни профил:
Назив предмета:

за приод 2018-2022. год.
Фармацеутски техничар
Руски језик
Први

Разред:

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења
страног језика.
Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Тема

Встреча

4

«Новая подруга»

1.
Выражение места и
направления

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености исхода

Разговор о
осећањима ,ученик је
у стању да испољи
емоције на руском
језику.

Ученики могут
использовать диалог
знакомства при
любой встрече

Разговор о
породици,односи
међу родитељама и
деце,расподела
обавеза

Умение описать свою
семью.Правильное
употребление
глаголов в
настоящем и
прошедшем времени

Знакомство

2.

Семья

4

Текст:»Миссия:Спасение
семьи»

Компаратив придева и
прилога
Спряжение глаголов
«Жизнь в многодетной
семье»

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Природа
4

4.

Счастливого
пути!

4

Текст:Водяная рысь»
Склонение
существительных.
Существительные во
множественном числе
муж. и сред.рода на -ья

Глаголы движения.
Текст:“Гостиница
Москва“

На тему природе
ученик исказује свое
мишљење о заштити
околине

Правильное
употребление
существительных в
предложениях

Ученици упознају
речи резервације
соба у хотелу

Как заказывается
номер в
гостинице,брониро
вать номер по
телефону

Упоређивање
руско-српске
историје.

Ученики знакомятся
с русской
историей,используя
перессказ текста.

Склонение
прилагательных

5.

История

4

Текст:“Русь во время
татаро-монгольского
ига“.Числительные.Текс
т

Умение описать
животное,природу
где оно обитает.

„Косово поле“

6.

Спорт

4

„Опасная болезнь“.Вид
глагола.Будущее время

Упознавање са
спортским
терминима,описи
вање свог
омиљеног вида
спорта

Умение на русском
употребить виды
спорта и обьяснить
значение спорта в
жизни

7.

Искусство

4

Текст:“Художник
света“Несклоняемые
существительные.Склон
ение русских
фамилий.“Портрет“

Упознавање са
руском
културом,са
сликарством

Умение описать
картину,портрет.

Текст:“Менделеев и
периодический
закон“Деепричастие.Чи

Упознавање
ученика са руским
научницима,са

Ученики научатся
говорить о
науке,школе,любим

Правильное
употребление слов
в предложении

8.
Наука

4

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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слительные до 100

Укупан број часова:

32

достигнућима

ых предметах

Корелација:5

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у
часова:
настава:
блоку:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична настава:

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.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема
OПШТЕ ТЕМЕ
1.

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 разуме
реченице,
питања и
упутства из
свакодневног
говора (кратка
упутства
изговорена
споро и
разговетно)
 разуме општи
садржај
краћих,
прилагођених
текстова
(рачунајући и
стручне) после

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

562
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науке, културе)
 Медији (штампа,
телевизија)
 Иинтересантне
животне приче и
догађаји
 Свет компјутера
(распрострањеност и
примена)

неколико
слушања или уз
помоћ
визуелних
ефеката (на
упутствима,
ознакама,
етикетама)
 разуме бројеве
(цене, рачуне,
тачно време)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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 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
догађаје

2.

Укупан број часова:

(хигијена);
праћење новина у
области струке;
пословна
комуникација на
страном језику
релевантна за струку;

66

Корелација:
стручни предмети
- матерњи језик

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Фармацеутски техничар
Физичко васпитање
Први

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

66
2

Подела одељења у групе:

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:
 Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
 Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални
рад на њима;
 Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
 Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
 Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
 Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.
Број
часова

Ред
Бр.

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

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

Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање и
провера
савладаности
стандарда из
основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 Препозна везе
између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристик
е положаја
тела, покрета
и кретања у
професији за
коју се
школује и
уочи оне, које

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању се
обавља
сукцесивно у
току читаве
школске
године, на
основу
методологије
праћења,
мерења и
вредновања
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полугодишту).
 Атлетика (12
часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (10
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(12
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).
Пливање
немамо, делимо
часове на
спортску игру и
физичку
активност

2.

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;

 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

ефеката у
физичком
васпитању –
стандарди за
оцењивање
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма

 Именује
моторичке
способности
које треба
развијати, као
и основна
средства и
методе за
њихов развој;
 Примени
адекватна
средства
(изводи
вежбе) за
развој и
усавршавање
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спретности и
окретности и
спортске игре;
 Аеробик;

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

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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,
-1000m ученици.

моторичких
способности
из: вежби
обликовања,
атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских
игара за
развој: снаге,
брзине,
издржљивост
и, гипкости,
спретности и
окретности;

 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
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
предвиђених
садржаја
 Детаљније
опише
правила
спортске
гране за коју
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Скокови:
Скок удаљ
корачном
тeхником.
Скок увис леђном
техником
Бацања:
Бацање кугле,
једна од
рационалних
техника (ученице 4
kg , ученици 5 kg).
Спровести
такмичења у
одељењу, на
резултат, у
свимреализованим
атлетским
дисциплинама.
СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
- Наставник
формира групе на
основу умења
(вештина) ученика
стечених после
основне школе:
основни, средњи
и напредни ниво
- Наставник
олакшава,
односно отежава
програм на основу
моторичких
способности и
претходно
стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и
ученице:
- вага претклоном
и заножењем и
спојено, одразом
једне ноге колут
напред;
- став на шакама,
издржај, колут
напред;
- два повезана

показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
 Објасни због
којих је
карактеристик
а физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
 Жели да се
бави
физичким,
односно
спортским
активностима,
пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристик
е физичке и
спортске
активности њихове
позитивне
утицаје на
здравље,
дружење и
добро
расположење;
 Сагледа
негативне
утицаје
савременог
начина
живота
(пушење,
дрога,
насиље,
деликвентно
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 Спортска игра
(по избору)

 Физичка,
односно
спортска

за приод 2018-2022. год.
премета странце
удесно и улево;
- за напредни ниво
премет странце са
окретом за 1800 и
доскоком на обе
ноге („рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у
ширину висине 120
цм; за ученице 110
цм:
- згрчка;
- разношка
- 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
За ученице
/двовисински
разбој или једна
притка вратила/:
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понашање) и
буде свестан
да је
физичким,
односно
спортским
активностима
могуће
предупредити
негативне
утицаје;
Комуницира
путем
физичких
односно
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,одно
сно спортске
активности
припада, има
своју естетску
компоненту
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активност у
складу са
могућностима
школе.
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- наскок у упор на
н/п, премах
једном ногом до
упора
јашућег,прехват у
потхват упорном
руком (до
предножне) и
спојено
одножењем
заножне премах
и саскок са
окретом за
90 0 (одношка),
завршити боком
према притци.
5.Вратило
За ученике
/дохватно
вратило/:
- суножним
одривом узмак;
ковртљај назад у
упору предњем;
саскок замахом у
заножење
(зањихом).
6. Греда
За ученице /висока
греда/:
- залетом и
суножним
одскоком наскок
у упор, премах
одножно десном;
окрет за 90 0 ,
упором рукама
испред тела
преднос
разножно;
ослонцем ногу
иза тела
(напреднији
ниво: замахом у
заножење) до
упора чучећег;
усправ, усправ,
ходање у успону са
докорацима, вага
претклоном,
усклон, саскок
пруженим телом
(чеоно или бочно











(лепота
извођења,
лепота
доживљаја);
Ужива у
извођењу
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
коме вежба,
рекреира се и
бави се
спортом, што
преноси у
свакодневни
живот
Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
такмичења
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у односу на
справу)
7.Коњ са
хватаљкама
За ученике:
- премах одножно
десном напред
замах улево,
замах удесно,
замах улево и
спојено премах
левом напред;
премах десном
назад, замах
улево, замах
удесно и спојено
одножењем
десне, саскок са
окретом за 900
улево до става на
тлу, леви бок
према коњу.
Школско
такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког
васпитања бира
справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави из
система школских
спортских
такмичења и
учешће на 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

571

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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.
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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.
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Укупан број часова:

66

Препорука:
уколико је
могуће,
организовати
наставу пливања
(посебно обуку за
непливаче)

Корелација:







Образовни профил:
Назив предмета:

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна
култура
Музичка
култура

Фармацеутски техничар

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Математика
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Предмет се реализује на српском и енглеском језику(најмање 30% наставног
програма)

Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
66
Недељни фонд часова:
2
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

2.

први

Настава у блоку:

Практична
настава:

/

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова САДРЖАЈИ по теми По завршеној теми остварености исхода
Тема
ученик ће бити у
стању да:
Вектори
4
Вредновање
 Појам вектора,
 дефинише
остварености исхода
супротан вектор,
појам векторa
основне
 објасни појмове вршити кроз:
операције са
 активност
правац, смер и
векторима
ученика на
интензитет
часу;
 Примери
вектора
разлагања сила у  изврши
 усмену
физици
проверу
операције са
знања;
векторима
 писмену
(сабирање и
одузимање
провера
вектора,
знања;
производ броја
 тестове знања.
и вектора)
Реални бројеви

6

 Преглед
бројева,
операције са
реалним
бројевима
 Апсолутна
вредност
реалног броја

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 разликује
различите
записе бројева
из скупова N, Z,
Q, и те бројеве
приказује на
бројној правој и
пореди их.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
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Пропорционалност 10
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 Приближна
вредност
реалних
бројева, правила
заокругљивања
 Апсолутна и
релативна
грешка

 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 одређени
број децимала
 одреди
апсолутну и
релативну
грешку

 Размера и
пропорција
 Директна и
обрнута
пропорционално
ст
 Прост сразмерни
рачун
 Рачун поделе и
рачун мешања
 Процентни и
промилни рачун

 израчуна
одређени део
неке величине
 одреди
непознате
чланове просте
пропорције
 прошири или
скрати размеру
и примени је у
решавању
проблема
поделе
 препозна
директну или
обрнуту
пропорционалн
ост две величне
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знања;
писмену
провера
знања;
тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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4.

Рационални
алгебарски изрази

12

 Полиноми
 Растављање
полинома на
чиниоце
 НЗД и НЗС
полинома
 Трансформације
рационалних
алгебарских
израза









5.

Геометрија

13

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
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комплементне,
суплементне
углове
наведе и
примени везе
између 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
једнакостранич
ном троуглу
разликује врсте
четвороуглова,
наведе и
примени
њихове особине
на одређивање
непознатих
елемената
четвороугла
формулише




писмену
провера
знања;
тестове знања.
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6.

Линеарне
једначине и
неједначине

за приод 2018-2022. год.

13

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














Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

Образовни профил:

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
5. активност
ученика на часу;
6. усмену проверу
знања;
7. писмену
провера знања;
8. тестове знања.

8

66

Корелација:
Физика, хемија

Фармацеутски техничар

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Назив предмета:

Рачунарство и информатика
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30%)

Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8 /2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
/
66
Недељни фонд часова:
2
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Настава у блоку:
/

Практична
настава:
/

2

1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у
савременом друштву
2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике;
3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека
4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење
мрежних ресурса;
5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових
најпопуларнијих сервиса
6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према
њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од небитног, да процењују исправност извора и
употребе их на ефикасан начин
7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно,
графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из
других предмета
8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у
којој је примењују или проблему који решавају
9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и
приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу
10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије
11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима;
12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили
за даље образовање и напредовање

Ред.
број

1.

Модул

Основи
рачунарске
графике

Број
часова

10

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

• Информација и
информатика
• Кодирање
информација
коришћењем бинарног
бројевног система
• Представљање
разних типова
информација
(текстуалне, графичке

• Објасни значење
појмова податак,
информација и
информатика
• Разликује
појмове бит и бајт
• Наведе јединице
за мерење
количине података
• Претвара меру

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

• праћење
остварености исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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и звучне)
• Кодирање карактера,
кодне схеме
• Јединице за мерење
количине информација
• Значај и примена
рачунара
• Карактеристике
информационог
друштва
• Утицај рачунара на
здравље
• Структура и принцип
рада рачунара
• Врсте меморије
рачунара
• Процесор
• Матична плоча
• Магистрала
• Улазно-излазни
уређаји
• Утицај компоненти
на перформансе
рачунара
• Софтвер, појам и
улога у РС
• Врсте софтвера
• Намена сваке врсте
софтвера

2.

Рад у
оперативном
систему

8

• Подешавање радног
окружења
• Концепти
организације
докумената и
фасцикли
• Типови датотека
• Претрага садржаја по
различитим
критеријумима
• Манипулација
садржајима на диску
• Инсталација
корисничког софтвера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

количине података
из једне мерне
јединице у другу
• Објасни основне
карактеристике
информационог
друштва
• Наведе
опасности и мере
заштите здравља
од претеране и
неправилне
употребе рачунара
• Препозна
компоненте из
којих се састоји
рачунар и објасни
њихову
функционалност
• Објасни намену
оперативно и
спољашње
меморије у
рачунарском
систему
• Наброји врсте
спољашњих
меморија и
објасни њихове
карактеристике
• Објасни сврху
софтвера у
рачунарском
систему
• Наброји врсте
софтвера и објасни
њихову
• Објасни сврху
(намену)
оперативног
система
• Наброји
оперативне
системе који се
данас користе на
различитим
дигиталним
уређајима
• Изврши основна
подешавања
радног окружења
ОС
• Разликује типове

• праћење
остварености исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест

580
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3.

Примена ИКТ-а

за приод 2018-2022. год.

36

• Интерфејс текст
процесора
• Једноставнија
подешавања
интерфејса
• Правила слепог
куцања
• Операције са
документима
(креирање, отварање,
премештање од једног
до другог отвореног
документа, чување,
затварање)
• Едитовање текста
• Премештање
садржаја између више
отворених докумената
• Уметање у текст:
специјалних симбола,
датума и времена,
слика, текстуалних
ефеката
• Проналажење и
замена задатог текста
• Уметање и
позиционирање
нетекстуалних објеката
• Уметање табеле у
текст
• Логичко
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датотека
• Хијерархијски
организује
фасцикле и
управља
фасциклама и
документима
(Копира, премешта
и брише
документе и
фасцикле)
• Врши претрагу
садржаја по
различитим
критеријумима
• Разуме потребу
за инсталирањем
новог софтвера
• Врши компресију
и декомпресију
фасцикли и
докумената
• Одабере и
примењује
одговарајућу
технологију (алате
и сервисе) за
реализацију
конкретног задатка
• креира
дигиталне
продукте, поново
их користи,
ревидира и
проналази нову
намену
• користи
технологију за
прикупљање,
анализу,
вредновање и
представљање
података и
информација
• припреми и
изведе
аутоматизовану
аналитичку обраду
података
коришћењем
табеларних и
графичких приказа

• праћење
остварености исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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структуирање текста
(наслови, параграфи,
слике, табеле)
• Форматирање текста
(страница, рад,
маргине, проред)
• Форматирање текста
• Исправљање грешака
• Нумерација страница
• Израда стилова
• Коришћење готових
шаблона и израда
сопствених шаблона
• Писање
математичких
формула
• Генерисање садржаја
и индекса појмова
• Штампа докумената
• Индивидуални и
сараднички рад над
документима уз
коришћење текст
процесора у облацима
• Подешавање радног
окружења програма за
израду
мултимедијалне
презентације
• Рад са документима
• Додавање и
манипулација
страницама,
слајдовима или
фрејмовима
• Основна правила и
смернице за израду
презентације
(количина текста и
објеката, величина и
врста слова, дизајн...)
• Форматирање текста
• Додавање објеката
(слика, звука, филма,
....)
• Избор позадине или
дизајна-тема
• Ефекти анимације
(врсте, подешавање
параметара,
анимационе шеме)
• Прелаз између
слајдова или фрејмова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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• Интерактивна
презентација
(хиперлинкови и
дугмад)
• Штампање
презентације
• Подешавање
презентације за јавно
приказивање
• Сараднички рад при
изради презентације
• Наступ презентера
(држање тела,
вербална и
невербална
комуникација,
савладавање треме)
• Подешавање радног
окружења програма за
табеларна
прорачунавања
• Рад са документима
• Уношење података
(појединачно и
аутоматско
попуњавање)
• Измена типа и
садржаја ћелија
• Сортирање и
филтрирање
• Подешавање
димензија,
премештање,
фиксирање и
сакривање редова и
колона
• Додавање и
манипулација радним
листовима
• Уношење формула са
основним
аритметичким
операцијама
• Референце ћелија
• Функције за
сабирање, средњу
вредност, најмању,
највећу, пребројавање,
заокруживање
• Логичке функције
• Копирање формула
• Форматирање ћелија
• Типови графикона,
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4.

Рачунарске
мреже,интернет
и електронска
12
комуникација

за приод 2018-2022. год.
приказивање података
из табеле
• Подешавање изгледа
странице документа за
штампање
(оријентација папира,
величина, маргине,
прелом стране,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматска
нумерација страна)
• Преглед пре штампе,
аутоматско штампање
заглавља колона,
штампање опсега
ћелија, целог радног
листа, целог
документа, графикона,
одређивање броја
копија
• Сервиси интернета
Wорлд Wиде Wеб,
ФТП, електронска
пошта, веб-форуми
• Веб-читачи
• Претраживачи
• Интернет мапе
• Електронска
трговина, електронско
банкарство, учење на
даљину
• Право и етика на
интернету
• Локалне мреже
• Повезивање чворова
мреже
• Рачунари-сервери и
рачунари-клијенти
• Интернет-провајдери
и њихове мреже
• Глобална мрежа
(интернет)
• Интернет протокол
• Рутер и рутирање
• Организација домена
и доменских имена
• Систем доменских
имена ДНС (Домаин
Наме Сyстем)
• Формирање локалне
мреже
• Дељење ресурса
локалне мреже

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• Приступа
садржајима на
интернету,
претражује
интернет и
преузима жељене
садржаје
• Користи
електронску пошту
• Користи интернет
мапе, виртуелни
телефон и сличне
веб-сервисе
• Објасни појмове
електронска
трговина и
електронско
банкарство
• Објасни како
функционише
учење на даљину
• Освести важност
поштовања
правних и етичких
норми при
коришћењу
интернета
• Објасни
предности
умрежавања
• Наведе могуће
структуре локалне
мреже и уређаје

• праћење
остварености исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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• Повезивање локалне
мреже са глобалном
мрежом (интернетом)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

који се користе за
умрежавање
• Користи ресурсе
локалне мреже
• Објасни у чему је
разлика између
рачунара-сервера
и рачунараклијената
• Објасни чему
служи рутер и шта
је рутирање
• Објасни који
посао обављају
интернетпровајдери
• Наведе начине
приступа
интернету
• Објасни разлику
између локалне и
глобалне мреже
• Објасни
принципе
функционисања
интернета
• Објасни појам и
сврху интернет
протоколи
• Објасни зашто
постоји систем
доменских имена
• процени
квалитет
информација са
којима се сусреће
• препозна
прихватљиво /
неприхватљиво
понашање у
оквиру дигиталне
комуникације;
• пријави
непримерене
дигиталне
садржаје или
нежељене
контакте и
потражи помоћ
• препозна знаке
зависности од
технологије и
правовремено
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реагује
• води рачуна о
онлајн идентитету
и приватности;

Укупан број часова:

66

Корелација:
Математика, Физика,
Хемија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Историја
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр 7. / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
66
Недељни фонд часова:
2

Настава у
блоку:

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање 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 културноисторијске баштине
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми оствареност
Тема
ученик ће бити у
и исхода
стању да:
Српска држава и
30
 Српска државност у
 препозна
Вредновањ
државност
средњем веку.
различите
е
 Српски народ и
историјске
оствареност
његови суседи у
садржаје
и исхода
средњем веку.
(личности,
 Положај Срба под
догађаје, појаве вршити
кроз:
османском,
и процесе) и
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хабзбуршком и
млетачком влашћу
(XVI–XVIII век).
Српска револуција
1804–1835. и њено

доведе их у
везу са
одговарајућом
временском
одредницом и





праћење
остварен
ости
исхода
тестове
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место у контексту
европских збивања.
Развој државних
институција.
Развој уставности.
Улога модерних
династија
(Карађорђевићи,
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
османскоми
хабзбуршком
влашћу у XIX и
почетком XX века.
Србија и Црна Гора у
Балканским
ратовима и Првом
светском рату.
Најзначајније
личности (вожд
Карађорђе
Петровић, кнез
Милош Обреновић,
прота Матеја
Ненадовић,
митрополит Стефан
Стратимировић,
Димитрије
Давидовић, Тома
Вучић Перишић,
Илија Гарашанин,
кнез Александар
Карађорђевић, кнез
Михаило
Обреновић,
Владимир















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
револуционарн
их збивања на
развој српске
националне и
државне идеје;
објасни узроке
и последице
Српске
револуције,
ослободилачки
х ратова 1876–
1878,
Балканских
ратова и Првог
светског рата;
уочи и објасни
на историјској
карти промене
граница српске
државе;
лоцира места
најважнијих
битака које су
вођене током
Српске
револуције,
ослободилачки
х ратова 1876–
1878,
Балканских
ратова и Првог
светског рата;
опише улогу
истакнутих
личности у

знања.

587

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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
Карађорђевић,
престолонаследник
Александар
Карађорђевић,
Радомир Путник,
Степа Степановић,
Живојин Мишић,
Петар Бојовић, Јанко
Вукотић...).

Српски народ у
југословенској држави

16



2.
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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
грађански рат.
Биланс рата и
допринос











Српској
револуцији, у
развоју
државних
иституција и
формирању
модерног
политичког
система, у
ослободилачки
м 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
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Југославије победи
антифашистичке
коалиције.
Проглашење
републике и
изградња новог
државног и
друштвеног
уређења.
Сукоб Југославије и
социјалистичких
земаља –
резолуција
Информбироа, Голи
оток.
Југославија између
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, раздвајање
Србије и Црне Горе.
Најзначајније
личности (краљ
Александар I
Карађорђевић,
Никола Пашић,
Стјепан Радић, Љуба
Давидовић,
Светозар
Прибићевић, Антон
Корошец, Милан
Стојадиновић,
Влатко Мачек, кнез
Павле
Карађорђевић, краљ
Петар II
Карађорђевић,
генерал Драгољуб







југословенској
држави;
уочи и разуме
међународни
положај
југословенске
државе;
образложи
допринос
југословенских
антифашистичк
их покрета
победи
савезника у
Другом
светском рату;
именује
најважније
личности које су
утицале на
друштвенополитичка
збивања у
Југославији.
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Михаиловић,
генерал Милан
Недић, Анте
Павелић, Јосип Броз
Тито, Слободан
Милошевић, Фрањо
Туђман...).

3.

Достигнућа српске
културе

12
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Средњовековна
култура Срба (језик
и писмо, верски
карактер културе,
Мирослављево
јеванђеље,
књижевност,
најзначајније
задужбине, правни
споменици).
Последице сеоба на
српску културу
(утицај
западноевропских
културних кретања
на српску културу).
Успон грађанске
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



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.
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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,
Александар
Петровић,
Александар
Поповић, Емир
Кустурица, Душан
Ковачевић…).
Најутицајније
државе и
организације у
међународним
политичким и
економским
односима.
Улога Организације
уједињених нација у
очувању мира у
свету, борби против
сиромаштва и
заштити културних
споменика.
Геополитички
положај Србије.







идентификује
најважније
чиниоце у
међународним
политичким и
економским
односима;
разуме место и
улогу Србије у
савременом
свету;
утврди значај
чланства
Србије у
међународним
организацијам
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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:
 Српски језик и
књижевност
 Географија
 Социологија са
правима грађана
 Грађанско
васпитање
 Верска настава


Укупан број часова:

66
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а
објасни утицај
савремених
техничких
достигнућа на
повезивање
људи у свету.
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Ликовна култура
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:

Настава у блоку:

Практична
настава:

30
6

Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
У две групе: А и Б
групе:
Циљеви предмета:
4. Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа, теорије ликовне
уметности и технологије ликовних материјала;
5. Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим
визуелним медијима, материјалима и техникама, за самостално проналажење и систематизовање
информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у настави других предмета,
свакодневном животу и будућем раду;
6. Развијање визуелног опажања и памћења, естетских критеријума, стваралачког и критичког
мишљења;
Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и
друштвеном окружењу.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема
1.

Теорија
обликовања

10
















ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
Појам уметности;
 објасни повезаност
Уметност и природа.
уметности и
Уметност и друштво.
друштва, уметности
Повезаност ликовног
и природе и
стваралаштва са
уметности и науке;
осталим

разликује врсте
уметностима,
ликовних
наукама и процесима
уметности;
рада;
 препозна мотиве у
Врсте ликовних
уметничким
уметности;
делима;
Мотиви уметности;
 дeшифрује
Откривање смисла и
визуелни знак;
значења ликовног
 разликује ликовне
дела;
елементе;
Визуелне
 користи ликовне
комуникације;
елементе у
Линија;
самосталном
Величина и облик;
ликовном
Простор;
изражавању и
Светлост;
стварању;
Површина и текстура; 
изража
Боја;
ва своје ставове,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода
 Организовати
изложбе
и
презентације
радова
ученика кроз
јавни наступ у
школи
или
институцијама
културе
 У складу са
могућностима
школе,
организовати
посете
музејима,
галеријама или
историјским
локалитетима,
посете
локалним
атељеима
уметника или
уметничким
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Композиција
(Компоновање
различитих ликовних
елемената и
принципи
компоновања);

доживљаје и
емоције креативно
користећи ликовни
језик;

колонијама,
сарадњу
са
уметницима и
институцијама
културе.
Оцењивање
Оцењивање
вршити кроз:
 Праћење
остварености
исхода;
 Активност
на
часу.

12
2.

3.

Уметничко
наслеђе

Практичан рад

8



Уметност
праисторије;
 Уметност старих
цивилизација;
 Сусрет истока и
запада;
 Уметност Грчке и
Рима;
 Ранохришћанска
уметност;
 Романичка и готичка
уметност;
 Уметност Византије;
 Ренесанса и барок;
 Неокласицизам,
романтизам и
реализам;
 Импресионизам;
 Модерна и
савремена уметност;
Ученички пројекат:
израда презентације
(Могуће теме:
уметнички правац,
монографија уметника,
поређење два или више
уметника, археолошки
локалитет у Србији,
утицај византијске
уметности на српску
средњовековну
уметност...);



Средства за ликовно
обликовање;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











разликује
елементарне
појмове и термине
у ликовној
уметности;
изражава став о
одабраним
ликовним делима;
предлаже начине
упознавања и
комуницирања са
делима ликовне
уметности (посета
изложбама,
галеријама,
музејима,
локалитетима,
сусрети са
уметницима...);
изради
презентацију
одабране теме;

разликује врсте,
својства и
могућности
коришћења
различитих
ликовних техника и
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Цртање;
Сликање;
Графика;
Вајање и
обликовање
различитих
материјала;
Савремени медији у
ликовној уметности.









Укупан број часова:

30

материјала;
користи различите
ликовне материјале
и технике у раду;
обликује различите
дводимензионалне
и родимензионалне
ликовне форме;
демонстрира
правилну и
безбедну употребу
прибора и алата;
осмисли
оригинални
ликовни рад.

Корелација:
Готово са свим
предметима.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовн Фармацеутски техничар
и профил:
Назив
ФИЗИКА
предмета:
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Годишњи
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
фонд часова:
62
4
Недељни
2
фонд часова:
Подела
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
 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 унапређењу животне средине;
 Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
 Развијање радних навика и одговорности.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
теми

Тема
Увод у
физику

2



1.




Физика –
фундаменталн
а природна
наука
Физичке
величине и
њихове
јединице
Скаларне и
векторске
величине

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 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

Вредновање остварености
исхода

Праћење остварености
исхода
Активност на часу
Оцењивање знања кроз
тестове
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12

2.

Референтни
систем.
 Подела
кретања.
Средња и
тренутна
брзина


Равномерно
праволинијско
кретање
 Убрзање.
Равномерно
промељиво
праволинијско
кретање
 Демонстрацио
ни оглед:
– Провера
кинематичких
закона
праволинијског
кретања
помоћу
колица,
динамометра и
тегова
 Лабораторијск
а вежба:
Провера закона
равномерног и
равномерно
убрзаног кретања
помоћу Атвудове
машине
 Основне
динамичке
величине:
маса, сила и
импулс
 Први Њутнов
закон – закон
инерције
 Други Њутнов
закон –
основни закон
динамике
 Трећи Њутнов
закон – закон


3.

Динамика

13

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

величина
разликује скаларне
и векторске
величине
 дефинише
појмове
референтни
систем, путања,
пређени 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








разуме појмове
масе, силе и
импулса
формулише и
примењује
Њутнове
законе
разликује масу
од тежине тела
разуме појмове
рада, енергије
и снаге и
њихову
међусобну везу
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акције и
реакције
 Гравитациона
сила
 Тежина тела
 Демонстрацио
ни огледи:
– Мерење силе
помоћу
динамометра
– Провера другог
Њутновог
закона помоћу
колица,
динамометра и
тегова
 Лабораторијск
а вежба:
Провера другог
Њутновог закона
помоћу колица са
тегом

4.

Кружно и
ротационо
кретање

11

Центрипетално
убрзање
 Угаона брзина
и угаоно
убрзање
 Центрипетална
и
центрифугална
сила
 Момент силе,
момент
импулса и
момент
инерције
 Демонстрацио
ни огледи:
Демонстрацијарот
ационог кретања
помоћу
Обербековог
точка
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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
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5.

Термодинам
ика

8

6.

Електрично и
магнетно
поље

20

Унутрашња
енергија и
топлота
 I и II принцип
термодинамик
е
 Кофицијент
корисног
дејства
 Демонстрацио
ни оглед:
Демонстрација
различитих
механизама
преноса топлоте
 Наелектрисава
ње тела.
Кулонов закон
 Једносмерна
електрична
струја
 Магнетно
поље.
Магнетна
индукција и
магнетни
флукс
 Електромагнет
на индукција
 Наизменична
струја
 Демонстрацио
ни огледи:
– Демонстрација
поступака за
наелектрисава
ње тела
–
Ерстедов
оглед




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












Демонстрација
електромагнет
не индукције
 Лабораторијск
а вежба
Провера Омовог
закона
–

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

схвати појам
наелектрисања
и знаће начине
наелектрисава
ња 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
електромагнет
не индукције
опише својства
наизменичне
струје

изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
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Сви стручни предмети у којима
се примењује физика
Математика
Рачунарство и информатика
Хемија
Биологија
Физичко васпитање

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Географија
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд часова:
2
Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених
наука;
 Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и
југоисточној Европи;
 Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и
процесима на територији Републике Србије;
 Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и територијалном
размештају становништва;
 Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;
 Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање
националног и културног идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету;
 Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и
професионалном развоју;
 Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у
заштити, обнови и унапређивању животне средине.
Ред.
број
Тема

1.

Увод

Број
часов
а

4

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

-Предмет
проучавања, подела и
значај
-Место географије у
систему наука

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 дефинише
предмет
изучавања,
значај, развој и
место
географије у
систему наука
 разликује
природне и
друштвене

Вредновање
остварености исхода

600

Школски програм

за приод 2018-2022. год.




2

Савремене
компоненте
географског
положаја
Србије

6







Површина,
границе, државно
уређење и
државна обележја
Србије
Регионалне
географске
компоненте у
светлу савремених
процеса на
Балканском
полуострву и
југоисточној
Европи
Компоненте
географског
положаја Србије
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елементе
географског
простора и
схвата њихове
узајамне
узрочнопоследичне
везе и односе
одреди место
географије у
систему наука
препозна
значај и
практичну
примену
географских
сазнања
дефинише
појам и
функције
државних
граница,
разуме
државно
уређење
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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз
-праћење
остварености исхода
-тестови
знања
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3

Природни
ресурси и
њихов
економско
географски
значај

12









Геолошки састав и
постанак основних
геотектонских
целина
Панонска Србија и
јужни обод
Панонског басена
Планинскокотлинска Србија.
Родопске,
Динарске и
Карпатскобалканске
планине.
Клима. Одлике и
економско-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





: физичке,
културне и
демографске
анализира
промене на
политичкој
карти
Балканског
полуострва:
настанак и
распад
Југославије,
стварање
нових држава и
облици 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

одреди у
геолошком
саставу Србије
заступљеност
стена
различите
старости,
састава и
порекла,
значајних за
појаву руда и
минерала
лоцира у
оквиру
геотектонске
структуре
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географски значај
Воде и водни
ресурси. Реке,
језера и
термоминералне
воде - одлике и
економскогеографски значај
Састав и карактер
тла у Србији економскогеографски значај.
Биљни и
животињски свет.
Одлике и
економскогеографски значај
Заштита, очување
и унапређивање
природе
Заштићена
природна добра у
Србији
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Србије велике
целине:
Српскомакедонску
масу, Карпатобалканиде,
Унутрашње
динариде,
Централне
динариде и
Панонску
депресију и
објасни њихов
постанак
(деловање
унутрашњих
тектонских и
спољашњих
сила)
идентификује
основне макроцелине 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,
карпатскобалканских,
динарских
планина и
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већих котлина
објасни
елементе и
факторе климе,
разликује
климатске
типове у
Србији и
њихове одлике
направи
преглед водног
богатства
Србије: одреди
на карти
развођа
сливова,
лоцира
транзитне и
домицилне
реке, објасни
постанак,
поделу и значај
језера и
термоминерал
них вода
закључује о
економском
значају вода за
снабдевање
насеља,
наводњавање
тла,
производњу
хидроенергије,
пловидбу,
рибарство и
туризам
дискутује о
загађивачима,
последицама и
мерама
заштите
дефинише
појам
земљиште
(тло), одреди
типове тла на
простору
Србије, њихов
састав и
карактер
познаје утицај
физичко-
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географских
фактора на
формирање
типова
вегетације и
разноврсност
животињског
света панонске
и планинске
области Србије
дефинише:
појам
природна
средина,
предмет
проучавања
заштите
природе,
значај заштите
и
унапређивања
природе
наведе
елементе
природне
средине,
загађиваче
воде, ваздуха,
земљишта;
последице
загађивања и
мере заштите
препозна
појаве штетне
по своје
природно и
културно
окружење и
активно
учествује у
њиховој
заштити,
обнови и
унапређивању
дефинише :
парк природе,
предео
изузетних
одлика,
резерват
природе,
споменик
природе и
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Антропогеографск
а обележја.
Историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
Кретање и
територијални
размештај
становништва
(наталитет,
морталитет и
природни
прираштај)
Миграције. Појам,
значај, типови и
видови
Структура
становништва:
биолошка,
економска,
социјална,национа
лна (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
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природне
реткости,разли
кује заштићена
природна
добра у Србији:
олија, Фрушка
гора, Ђердап,
Тара и др.
опише
антропогеографска обележја
и историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
објасни
кретање
становништва 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
предвиђања и
изводи
закључке
дефинише
појмове:
наталитет,
морталитет и
природни
прираштај
дефинише
појам
миграције и
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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
лоцира
подручја на
којима живи
српско
становништво у
непосредном и
ширем
окружењу
(Мађарска,
Румунија,
Македонија,
Албанија, Црна
Гора, Босна и
Херцеговина,
Хрватска и
Словенија)
разликује
компактну и
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5

Насеља Србије

8



Постанак, развој и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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
дефинише
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размештај насеља
Србије
Подела
насеља.Сеоска,
градска,
приградска и
привремена
Економскогеографски
фактори развоја и
трансформације
насеља и њихових
мрежа и система
(урбанизација,
деаграризација,
индустријализациј
аи
терцијаризација)
Градски центри и
њихова улога у
регионалној
организа-цији
Србије
Осовине (појасеви)
развоја Србије:
Дунавско-савска,
Велико-моравска и
Јужно-моравска
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појам насеља
објасни
постанак,
развој и
размештај
насеља Србије
наведе
факторе
развоја и
трансформациј
е насеља и
њихових
мрежа и
система
лоцира градске
центре Србије
образложи
улогу градских
центара у
регионалној
организацији
Србије
лоцира
осовине
(појасеве)
развоја Србије:
Дунавскосавска, Великоморавска и
Јужноморавска
разликује
врсте, функције
и типове
насеља.
опише
карактеристике
урбаних
целина.
разликује
значење
појмова
урбанизација,
деаграризација
,
индустријализа
ција и
терцијаризациј
а, именује
антропогена
културна добра
и објасни
њихову
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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
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заштиту
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
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сировине и
направи њихов
картографски
преглед на
територији
Србије
објасни
појмове:
индустрија и
индустријализа
ција, 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
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Војводина
 Шумадија и
Поморавље
(западно и велико)
 Западна Србија
 Старовлашкорашка висија
 Источна Србија
 Јужно Поморавље
Косово и Метохија
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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
друштвене
одлике
препозна на
карти Србије
границе
западне Србије
и опише њене
природне и
друштвене
одлике
идентификује
на карти Србије
Старовлашкорашку висију уз
анализу њених
природних и
друштвених
одлика
лоцира на
карти Србије
границе
источне Србије
и наведе њене
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8

Србија и
савремени
процеси у
Европи и свету

8











Сарадња Србије са
другим државама
и међународним
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
међународни
значај
Уједињене нације.
Структура и
међународни
значај. Србија и
УН,Глобализација
као светски процес
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природне и
друштвене
одлике
препозна на
карти Србије
границе јужног
Поморавља и
препозна
његове
природне и
друштвене
одлике,потврд
и на карти
Србије границе
Косова и
Метохије и
дискутује о
његовим
природним и
друштвеним
одликама
дефинише
појмове:
процес
интеграције,
демократска
регионализаци
-ја,
глобализација
објасни
економске
интеграције на
Балкану и у
југоисточној
Европи и
познаје
мирољубиву
политику
Србије у
међународним
оквирима и на
Балкану
лоцира на
карти Европе
земље чланице
ЕУ, опише
историјат
развоја, наведе
циљеве и
дефинише
проблеме
унутар Уније
објасни услове
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које Србија
треба да
испуни да би
постала
равноправна
чланица
заједнице.
разликује
улогу, значај и
видове
деловања
међународних
организација:
(CEFTA, EFTA,
NAFTA, OECD,
OPEK, APEK, G8,
BRIK...)
објасни улогу,
значај и видове
деловања
Светске банке
и
Међународног
монетарног
фонда и улогу
Србије у овим
организацијам
а
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
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Укупан број часова:

66

Корелација
Српски језик и
књижевност
Историја
Грађанско васпитање
Социологија са
правима грађана

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Хемија
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. /2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
1.
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних
предмета;
2.
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности
њихове примене, посебно у области здравствене струке;
3.
Развој хемијске научне 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 хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;
7.
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у
професионалном раду;
8.
Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и
критичког мишљења;
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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода
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Структура
супстанци

 Грађа атома и изотопи
 Изградња
електронског омотача
и Периодног система
елемената
 Енергија јонизације и
афинитет према
електрону
 Јонска веза
 Ковалентна веза
 Водонична везa
 Релативна атомска и
релативна молекулска
маса
 Количина супстанце
 Израчунавање
количине , масе,
запремине и броја
честица супстанце

 објасни
електронеутралност
атома
 објасни појам изотопа
и примену изотопа у
медицини
 објасни структуру
електронског омотача
 напише електронску
конфигурацију
елемента и на основу
ње пронађе положај
елемента у ПСЕ
 повеже грађу атома
елемената са
положајем у ПСЕ
 предвиди хемијска
својства елемента на
основу електронске
конфигурације
његовог атома
Демонстрациони огледи:  разликује атом од јона

реактивност
 објасни промену
елемената 1. групе
енергије јонизације и
ПСЕ
афинитета према

бојење пламена
електрону у групи и у

реактивност
периоди ПСЕ
елемената 17. групе
 објасни узрок
ПСЕ
хемијског повезивања

сублимација јода
атома
 објасни типове
хемијских веза
 објасни да се хемијска
веза остварује на
нивоу валентних
електрона
 прикаже начин
стварања јонске везе
 прикаже начин
стварања ковалентне
везе
 разликује неполарну
од поларне
ковалентне везе
 објасни појам
електронегативности
 предвиди померање
заједничког
електронског пара ка
атому веће
електронегативности
 објасни када се и како
формира

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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2.

Дисперзни
системи

за приод 2018-2022. год.

12

водонична веза и
њен значај у процесу
растварања и у
биолошким
системима
 дефинише релативну
атомску масу и
релативну молекулску
масу
 дефинише појам
количине супстанце и
објасни повезаност
количине супстанце са
масом супстанце и
Авогадровим бројем
 дефинише однос
између моларне масe,
количине супстанце и
броја честица
 дефинише однос
између количине гаса
и његове запремине
при нормалним
условима
 примени
квантитативно
значење симбола и
формула
израчуна количину
супстанце, масу
супстанце, запремину и
број честица
 Дисперзни
 објасни да су
системи
дисперзни системи
смеше више чистих
 Растворљивост
супстанци
 Масени

разликује дисперзну
процентни
фазу и дисперзно
садржај раствора
средство
 Количинска
 објасни појам
концентрација
хомогене смеше
раствора
 Осмоза и дифузија  дефинише појам и
наведе примену
 Колигативна
аеросола, суспензија,
својства раствора
емулзија и колоидних
раствора
Демонстрациони огледи:

користећи предходна
 припремање
знања о структури
раствора познатог
супстанце предвиди
масеног
растворљивост
процентног
одређене супстанце
садржаја

објасни појмове
 припремање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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3.

Хемијске
реакције

22

раствора
засићен, незасићен и
одређене
презасићен раствор
количинске
 објасни утицај
концентрације
температуре на
испитивање
растворљивост
растворљивости
супстанци
супстанци у води  објасни утицај
растварање
температуре и
натријумпритиска на
хидроксида и
растворљивост гасова
амонијум-хлорида  израчуна масени
у води
процентни садржај
раствора
 израчуна количинску
концентрацију
раствора
 претвара 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

 Хемијскe реакцијe
 Хемијске једначине
 Типови хемијских
реакција
 Стехиометријска
израчунавања на
основу хемиских
једначина
 Топлотни ефекти при
хемијсим реакцијама
 Брзина хемијске
реакције
 Фактори који утичу на
брзину хемијске
реакције
 Хемијска равнотежа

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни да хемијска
промена значи
настајање нових
супстанци,
раскидањем
постојећих и
стварањем нових
хемијских веза
 разликује типове
хемијских
реакција(анализа,синт
еза, супституција,
адиција, оксидоредукција...)
 напише једначине за
хемијске реакције

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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 Електролити
 Електролитичка
дисоцијација
киселина, база и соли
 Јонски производ воде
и pH вредност
 Пуфери
 Оксидо-редукциони
процеси

 примени и користи
знања из
стехиометријског
израчунавања
 објасни зашто су неке
реакције егзотермне а
неке ендотермне
 познаје теорију
активних судара и
значај енергије
активације за хемијске
промене
Демонстрациони огледи:

напише израз за
 утицај природе и
брзину хемијске
концентрације
реакције применом
реактаната,
Закона о дејству маса
температуре и
 објасни који фактори
катализатора на
утичу на брзину
брзину хемијске
хемијске реакције и
реакције
како утичу
 реакција

разликује коначне и
калијумперманганата
равнотежне хемијске
и глицерола
реакције
 одређивање
 објасни појам хемијска
електричне
равнотежа
проводљивости
 објасни значај
водених раствора
(натријум-хлорида,
хемијске равнотеже за
амонијака,
процесе из
хлороводоничне
свакодневног живота
киселине)
 објасни појам
 одређивање pH
електролита
вредности водених
 објасни појмове јаки и
раствора (HCl, NaOH,
слаби електролити
CH3COOH, NH3,
 прикаже
NaHCO3)
електролитичку
универзалним
дисоцијацију
индикатором
киселина, база и соли
хемијским
једначинама
 прикаже јонизацију
водехемијском
једначином
 дефинише pH
вредност
 објасни киселу, базну
и неутралну средину
 наведе значај
pHвредности раствора
телесних течности
човека
 објасни стабилност pH
вредности у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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4.

Хемија
елемената
и
једињења

18

 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 d –
елемената: прелазних
метала (3-11.група) и
елемената12. групе
Демонстрациони огледи:
 реакције натријума и
калијума са водом
 добијање и
испитивање својстава
угљеник(IV)- оксида
 добијање и
испитивање својстава
сумпор(IV)-оксида

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

пуферском систему
објасни процесе
оксидације и
редукције као
отпуштања и примања
електрона
примени знање да је у
оксидо-редукционим
реакцијама број
отпуштених електрона
једнак броју
примљених електрона
одреди оксидациони
број атома у
молекулима и јонима
примени знање да се
при оксидацији
оксидациони број
повећава , а при
редукцији смањује
одреди коефицијенте
у једначинама оксидоредукционих 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 појам биогени
елементи
 објасни улогу гвожђа у
хемоглобину и

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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5.

3

Хемијски
аспекти
загађивања
животне
средине

Укупан број часова:
66

миоглобину
реакција
 објасни примену
хлороводоничне
киселине са калцијумкисеоника и азота у
карбонатом и
медицини
натријум-ацетатом

 Хемијски загађивачи
 објасни штетно дејство
животне средине
супстанци на животну
средину и здравље
 Загађивање атмосфере
људи
 Загађивање воде
 Загађивање земљишта  објасни како настаје
аерозагађење
Хемијски и
 објасни својства
медицински отпад
примарних и
секундарних
загађивача
 објасни настајање и
последице киселих
киша
 објасни настајање и
последице ефекта
стаклене баште
 објасни како настају
отпадне воде
 објасни изворе и
узроке загађивања
земљишта
зна начине правилног
одлагања хемијског и
медицинског отпада

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања

Корелација:
Биологија
Медицинска биохемија
Физика

Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА
Разред:
ПРВИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Настава у блоку:

Практична настава:
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групе:
Циљеви предмета:
 Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и
значају ћелијских деоба;
 Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња;
 Схватање односа човека и животне средине;
 Разумевање структуре екосистема и биосфере;
 Схватање концепта одрживог развоја;
 Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима
на здравље човека

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Тема
Биологија
ћелије

25

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

Биологија
развића

18

 Начини
размножавања
животиња
 Гаметогенеза.
Сперматогенеза
 Оогенеза, сазревање
фоликула
 Типови јајних ћелија,
оплођење, типови
развоја оплођене јајне

1.

2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
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
између 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

Вредновање
остварености
исхода
Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

 наброји начине
размножавања
животиња
 илуструје шеме
процеса
гаметогенезе
 утврди везу
између типова
јајних ћелија,
типова бластула и

622
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3.

Основни
појмови
екологије

за приод 2018-2022. год.

8

ћелије (овипарност,
вивипарност,
ововивипарност)
 Процес оплођења код
сисара
 Браздање , типови
браздања,
бластулација и типови
бластуле
 Гаструлација и
деривати клициних
листова
 Неурула, настанак
осовинских органа и
ембрионална
индукција
 Органогенезаембрионално 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
 Дефиниција,
предмет
истраживања и
значај екологије
 Структура
екосистема
 Процеси који се
одигравају у
екосистему
 Биодиверзитет
 Биосфера као
јединствени
еколошки систем
Земље

типова
гаструлације
 процени значај
екстраембрионалн
их творевина за
развој ембриона
 анализира
процесе
постембрионалног
развића
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дефинише
предмет
истраживања
и значај
екологије
објасни
структуру
екосистема
објасни
процесе који
се одигравају
у екосистему
анализира
међусобне
односе
организама у
ланцима
исхране
објасни
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4.

8
Животна
средина и
одрживи
развој






Извори
загађивања
животне средине
Последице
загађивања
животне средине
Заштита животне
средине и
одрживи развој
Глобалне промене
у животној
средини и њихове
последице
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структуру
биосфере
анализира
биогеохемијс
ке циклусе у
биосфери
утврђује
значај
биодиверзите
та за опстанак
живота на
Земљи

наведе
изворе
загађивања
животне
средине
анализира
врсте
загађивања
свог
непосредног
окружења
процени
последице
загађивања
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
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5.

Еколошка
култура

7





Уређење
животног и радног
простора
Потрошачка
култура
Утицај савременог
начина живота на
здравље човека
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животињама,
крзнашицама
и осталим
угроженим
животињским
и биљним
врстама
процени
последице
глобалних
климатских
промена
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
биоразградив
е амбалаже
објасни
начине и
значај
одлагања
отпада
протумачи
утицаје
стреса, буке,
психоактивни
х супстанци,
брзе хране и
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физичке
активности на
здравље
човека

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

66

Корелација:
Анатомија и физиологија
Хемија
Хигијена и здравствено
васпитање

Фармацеутски техничар
Анатомија и физиологија
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30%)

Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
настава:
99 часова
/
/
/
Недељни фонд часова:
3
/
/
/
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:

Стицање неопходних стручних знања о анатомској грађи и функцији органа и организма као целине;
Стицање знања из анaтомије и физиологије неопходних за изучавање свих стручних предмета.

Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по темaма

Организација
човечијег тела.

10
часова













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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
Вредновање
По завршеној теми остварености исхода
ученик ће бити у
стању да:
 наведе латинском
 Праћење
терминологијом
остварености
називе основних
исхода;
делова човечјег
 Тестове знања
тела;
 Активност на часу.
 наброји нивое у
организацији
човечјег тела;
 наброји системе
органа;
 објасни појам
нервне и
хуморалне
регулације;
 објасни појам и
значај хомеостазе;
 објасни грађу и
функције четири
основне врсте
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2.

Телесне
течности, крв и
лимфа.

за приод 2018-2022. год.

11
часова

специјализована);
 Мишићна ткива;
 Нервно ткиво;
Телесна температура
и њена регулација.
 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.
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ткива;
објасни процесе
стварања и
одавања топлоте.
опише расподелу
воде у организму
и објасни од чега
зависи количина
воде у организму;
обасни 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
одређивања;
наведе фазе
спонтане
хемостазе;
опише процес
коагулације крви
кроз три основне
фазе и објасни
значај овог
процеса;
локализује и
опише лимфне
органе;
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Локомоторни
систем

за приод 2018-2022. год.
10
часова

















4

Кардиоваскула
рни систем

12
часова











Кости - подела.
грађа 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.



Срце - положај,
величина, грађа
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



Фармацеутско-физиотерапеутска школа


















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.

опише положај и
грађу 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 спровођење
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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

импулса кроз
спроводни систем
срца;
 наведе начине
регулације срчаног
рада;
 опише грађу
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 грађу
лимфних судова и
улогу лимфних
органа ;
објасни принцип
мерења крвног
притиска и његове
вредности.



5.

Респираторни
систем

9
часова










Горњи дисајни
путеви: нос,
параназалне
шупљине и
ждрело;
Доњи дисајни
путеви: гркљан,
душник и душнице;
Плућа;
Плућна марамица;
Физиологија
дисања;
Механизам

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





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;
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дисајних покрета;
 Размена гасова у
плућима и
транспорт гасова
путем крви;
Регулација дисања.










6

Дигестивни
систем













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;
Грађа и функције
јетре;
Апсорпција из
дигестивног тракта;
Улоге дебелог
црева и
дефекација.















7.

Ендокрини
систем и дојка

10
часова


Хормони - појам,
подела, особине,
механизам
деловања и
контрола
секреције;
Хормонска

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





опише грађу
плућа;
објасни дисајни
циклус;
објасни размену
гасова у плућима;
наведе начине
транспорта
кисеоника и
угљендиоксида
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.

наведе основне
карактеристике
хормона;
објасни регулацију
рада ендокрних
жлезда хипоталамус-
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Урогенитални
систем

за приод 2018-2022. год.

9
часова

активност
хипоталамуса и
веза са хипофизом;
 Хипофиза;
 Штитаста жлезда;
 Параштитасте
жлезде;
 Ендокрини
панкреас;
 Надбубрежне
жлезде;
 Полне жлезде;
 Друга ткива и
органи са
ендокрином
улогом;
Грађа и функција
дојке,

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 грађу и
функцију дојке.

Бубрег - положај,
грађа;
 Нефрон;
 Екстраренални
мокраћни путеви:
мокраћовод,
мокраћна бешика
и мокраћна цев;
 Функције бубрега;
 Стварање мокраће;
 Састав и особине
мокраће;
 Мушки полни
органи;
Женски полни органи.
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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
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објасни њихову
улогу.

9

Нервни систем

12
часова

Функционална и
морфолошка
подела нервног
система;
Подела централног
нервног система;
Кичмена мождина
- грађа и функције;
Спинални нерви;
Рефлексна
активност
централног
нервног система;
Мождано стабло функције;
Мали мозак функције;
Међумозак функције;
Велики мозак грађа и функције;
Можданице;
Цереброспинална
течност;
Периферни нерви грађа,
функционалне
карактеристике и
подела;
Аутономни нервни
систем.



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




















10.

Систем
рецепторних
органа(чула)

6
часова
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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 грађу и
улогу периферних
нерава;
објасни
функционалне
карактеристике
симпатикуса и
парасимпатикуса

Анализатори.
Врсте рецепције;
 Кожа: структура и
функције;
 Рецепција
површног и
дубоког
сензибилитета;
 Рецепција мириса
и укуса;
 Рецепција вида;
Рецепција слуха и
равнотеже
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

99

Корелација:
- Биологија
- хемија
- физика
- латински језик
- прва помоћ

Фармацеутски техничар
Фармацеутско технолошке операције и поступци
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30%)

Разред:
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/2015. година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
настава:
33
33
30
Недељни фонд часова: 1
1

први

Настава у блоку:

Практична настава:

Подела одељења у
до 15 ученика у групи
групе:
Циљеви предмета:
- Упознавање са историјским развојем фармације и модерне фармацеутске праксе;
- Стицање основних знања о лековима, медицинским средствима и поступцима који се примењују у
свакодневној фармацеутској пракси;
- Стицање знања о правилном извођењу основних фармацеутских операција и поступака;
- Развијање свести о професионалној одговорности у свакодневној фармацеутској пракси; Развијање
свести о значају непрекидног праћења нових трандова у фармацеутској пракси и сталног
професионалног усавршавања
Ред.
број

1.

Модул

Основе
фармацеутске
праксе

Број
часова

8

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу
Теорија:
 Кратак историјат
развоја
фармације од
вештине до
науке;
 Савремена
фармацеутска
пракса : апотека,
клиничка
фармација,
индустријска
фармација;
 Апотека (врсте
апотека,
просторије,
прибор, уређаји);

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у стању да:











Знати да:
објасни улогу савремене
фармацеутске праксе у
здравственом систему;
наведе врсте апотека,
делове апотеке и
објасни њихову улогу;
наведе и препозна
основни прибор и
уређаје апотеке и
објасни њихову употребу
у фармацеутској пракси;
објасни основне
принципе добре
апотекарске праксе;
објасни значај,улогу и
начин коришћења

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестове
знања

активност на
часу

дневник
вежби
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Принципи добре
апотекарске
праксе;
Набавка,
преузимање и
распоређивање
робе и сировина
за израду
лекова;
Чување
супстанци и
сировина за
израду лекова;
Фармакопеја и
фармацеутски
приручници;
Фармацеутска
документација;
Рецепт.











Вежбе:
 Апотека
(просторије,
прибор, уређаји);
 Набавка,
преузимање и
распоређивање
робе и сировина
за израду
лекова;
 Чување
супстанци и
сировина за
израду лекова;
 Употреба
Фармакопеја и
фармацеутских
приручника;
 Рецепт.
Појам лека и
чување
2.

10

Теорија:
 Основе закона о
лековима и
медицинским
средствима
(дефиниције и
појмови везани
за лекове и
медицинска
средства;
алопатски,
хомеопатски,
тадиционални и
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фармакопеје и других
фармацеутских
приручника;
објасни значај и улогу
фармацеутске
документације;
наведе делове рецепта,
објасни значај и улогу
рецепта;
тумачи изразе и
скраћенице на
рецептима.
примени принципе
набавке, преузимања и
распоређивања робе и
сировина за израду
лекова;
примени правила за
чување супстанци и
сировина за израду
лекова;

Знати да:
наброји и дефинише
врсте лекова и
дефинише медицинска
средства, према
важећем закону о
лековима и
медицинским
средствима;
наброји и објасни улогу
активних и помоћних
материја у саставу лека;
наброји и препозна

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестове
знања

активност на
часу
дневник вежби
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ветеринарски
лекови);
 Састав лека
(активне
материје и
помоћне
материје у
лековима);
 Фармацеутски
облици лекова;
 Начини и путеви
примене лекова;
 Стабилност и
чување лекова;
 Паковање и
експедиција
лекова,
контејнери;
 Дозе и дозирање
лекова.
Вежбе:
 Фармацеутски
облици;
 Стабилност и
чување лекова;
 Паковање
експедиција
лекова,
контејнери;
 Дозе и дозирање
лекова.

3

Мерење и
фармацеутска
израчунавања

12

Теорија:

Мерне
јединице,
конверзија,
прерачунавање

Директно
мерење по
маси, ваге;

Мерење по
запремини и
дужини;

Индиректно
мерење масе
(тритурирање и
центизимирање;
прерачун
количина
приликом
израде и
употребе
тритурата и
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фармацеутске облике
лекова и наведе њихове
основне карактеристике;
наброји и објасни
начине и путеве примене
лекова у зависности од
облика лека;

примени правила за
чување лекова у
зависности од њихове
стабилности и облика;
наведе врсте,
карактеристике и
употребу контејнера
(фармацеутске
амбалаже);
наброји и дефинише
врсте доза.

Знати да:
наведе мерне јединице и
изврши њихову
конверзију;
самостално изврши
правилно мерење
супстанци по маси и по
запремини;
самостално изврши
правилно индиректно
мерење супстанци;
наведе практичне мере
за масу и запремину и
практичне мере за
узимање лекова;

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестове
знања

активност на
часу
дневник вежби

изврши проверу доза,
прерачуна дечије дозе
користећи
фармакопејске формуле,
изведе формулу састава
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центизималних
раствора);

Одмеравање
течности помоћу
капаљке;

Практичне мере
за масу и
запремину;

Практичне мере
за узимање
лекова;

Прерачун
дечијих доза по
фармакопејским
формулама;

Прерачун
потребних
количина
супстанци у
саставу лека из
официналних
прописа,
приликом
израде(тј.
извођење
формуле састава
лека из мастер
формуле);

Прерачун код
практичних мера
за узимање
лекова (кашике,
капи).
Вежбе:

Директно
мерење по маси
и запремини;

Тритурирање,
центезимација и
мерење
течности на
капи;

Фармацеутска
израчунавања :
прерачун
дечијих доза по
фармакопејским
формулама,
прерачун
потребних
количина
супстанци у
саставу лека из

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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официналних
прописа,
приликом
израде(тј.
извођење
формуле састава
лека из мастер
формуле),
прерачун код
практичних мера
за узимање
лекова (кашике,
капи).

4

Фармацеутске
операције са
чврстим
супстанцама

10

Теорија:
 Особине чврстих
супстанци од
значаја за
фармацеутску
праксу (чврстоћа,
степен
уситњености,
проточност,
стабилност);
 Сушење (принцип
и уређаји:
сушнице са
покретним и
стационарним
слојем, сушење у
вакууму, сушење
распршивањем,
лиофилизација);
 Уситњавање и
мешање чврстих
супстанци у
условима апотеке
и индустрије
(принцип и
уређаји:
дробилице,
млинови,
микронизери,
мешалице за
прашкове);
 Гранулирање
(принцип и
уређаји);
 Брикетирање
(принцип и
уређаји);
 Компримовање
(принцип и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

















Знати да:
наведе особине
чврстих супстанци које
су од значаја за
фармацеутску праксу;
дефинише степен
уситњености и објасни
како се он изражава;
практично одреди
степен уситњености
супстанци;
објасни поступак
сушења супстанци у
сушницама и практично
изведе поступак сушења
у сушници са
стационарним слојем;
дефинише сушење у
вакууму, сушење
распршивањем, и
лиофилизацију;
објасни принцип
рада уређаја за
уситњавање
(дробилице, млинови,
микронизери) и
мешање прашкова;

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестове
знања

активност на
часу
дневник вежби

практично изведе
поступак уситњавања и
мешања чврстих
супстанци у
лабораторијским
условима (тариоником и
пистилом, млином);
објасни поступак
гранулирања,брикетира
ња и компримовања и
њихову употребу у
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уређаји).
Вежбе:
 Одређивање
степена
уситњености
 Сушење у
сушницама са
стационарним
слојем
 Уситњавање и
мешање
 Гранулирање

5

Фармацеутске
операције са
течним
системима

10

Теорија:
 Раствори
(особине, врсте);
 Растворљивост;
 Растварачи у
фармацеутској
пракси;
 Подешавање
концентрације
раствора на
жељени
проценат
(разблаживање,
испаравање и
укувавање –
принцип и
уређаји :
отворени и
затворени
упаривачи,
упаравање у
вакууму);
 Мешањепринцип и
уређаји
(барботирање,
мешалице за
течности);
 Одвајање течне
од чврсте фазе у
течним
системима
(седиментација,
декантовање,
колирање,
филтрација,
центрифугирање
- принцип и
уређаји).
Вежбе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Знати да:
наведе врсте раствора и
објасни њихове особине;
дефинише
растворљивост и начин
изражавања
растворљивости, објасни
методе за повећање
растворљивости;
наброји најчешће
коришћене раствараче у
фармацеутској пракси и
наведе њихове особине;
објасни принцип рада
упаривача и дефинише
упаравање у вакууму;
објасни принцип рада
мешалица за течности;
дефинише
седиментацију,
декантовање, колирање,
филтрацију и
центрифугирање;
објасни шта је
филтрациони медијум и
како он утиче на брзину
филтрације; наброји
филтрационе медијуме;
практично изведе
поступак декантовања,
колирања, филтрирања и
центрифугирања у
лабораторијским
условима.

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестове
знања

активност на
часу
дневник вежби
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6

Екстракција и
дестилација

8

Разблаживање
раствора;
Мешање
течности (ручно
и мешалицом),
Декантовање,
колирање,
филтрација,
центрифугирање
.

Теорија:
 Основни
принципи
екстракције
(дифузија,
растварање);
 Примарна
обрада дрога у
припреми за
екстракцију
(сушење,
уситњавање,
деолеација);
 Методе
екстракције
(мацерација,
дигестија,
перколација,
ултразвучна и
виброекстракциј
а);
 Одвајање
екстрактне
течности
(цеђење и
пресовање) и
њена даља
обрада у циљу
стандардизације
(разблаживање
или
концентровање);
 Класификација
екстрактивних
препарата према
конзистенцији;
 Дестилацијапринцип и
уређаји;
 Физички процеси
при дестилацији
(хлађење и
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Знати да:
објасни улогу дифузије и
растварања у
екстракцији;
наброји факторе који
утичу на брзину и
квалитет екстракције;
наброји и објасни
методе екстракције;
објасни принцип рада
уређаја за ултразвучну и
виброекстракцију;
објасни принцип рада
уређаја за одвајање
екстрактне течности;
наведе класификацију
екстрактивних препарата
према конзистенцији;
објасни принцип и улогу
дестилације у
фармацеутској пракси;
објасни принцип рада
уређаја за дестилацију;




Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестове
знања

активност на
часу
дневник вежби

практично изведе
мацерацију,
дигестију и
перколацију и
одвајање добијеног
екстракта;
припреми и изврши
дестилацију са
дестилационим
апаратом и
дестилацију са
воденом паром.
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кондензација);
 Добијање
дестиловане
воде.
Вежбе:
 Мацерација,
дигестија,
перколација;
 Дестилација.

7

Стерилизација
и асептични
поступци у
фармацији

8

Теорија:
 Дефиниција
стерилизације,
подела метода
стерилизације;
 Термичке
методе
стерилизације,
уређаји за
термичку
стерилизацију
(суви
стерилизатор,
аутоклав);
 Гасна
стерилизација;
 Стерилизација
зрачењем;
 Бактериолошка
филтрација;
 Пирогени и
депирогенизациј
а;
 Асептичан
поступак,
ламинарна
комора;
 Праћење и
процена
сигурности и
ефикасности
примењеног
поступка
стерилизације.
Вежбе:
 Термичке
методе
стерилизације;
 Бактериолошка
филтрација;
 Асептичан
поступак.
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Знати да:
дефинише појам
стерилизације и наведе
методе стерилизације
које се користе у
фармацеутској пракси;
објасни принципе,
предности и недостатке
појединих метода
стерилизације;
самостално припреми
материјал за
стерилизацију
правилно рукује
прибором и уређајима за
термичку стерилизацију;
припреми асептичну
комору и изведе
једноставније операције
у асептичној комори.

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестове
знања

активност на
часу
дневник вежби
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Увежбавање
фармацеутских
операција и
поступака
(блок настава)

за приод 2018-2022. год.
30

Вежбе:
 Апотека
(просторије,
прибор, уређаји);
 Набавка,
преузимање и
распоређивање
робе и сировина
за израду
лекова;
 Чување
супстанци и
сировина за
израду лекова;
 Употреба
Фармакопеја и
фармацеутских
приручника;
 Рецепт;
 Фармацеутски
облици;
 Стабилност и
чување лекова;
 Паковање
експедиција
лекова,
контејнери;.
 Дозе и дозирање
лекова;
 Директно
мерење по маси
и запремини;
 Тритурирање,
центезимација и
мерење течности
на капи;
 Фармацеутска
израчунавања :
прерачун
дечијих доза по
фармакопејским
формулама,
прерачун
потребних
количина
супстанци у
саставу лека из
официналних
прописа,
приликом
израде(тј.
извођење
формуле састава
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Знати да:
самостално обавља
основне фармацеутске
поступке и операције и
правилно рукује
лабораторијским
прибором и уређајима.

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

активност на
часу

дневник
вежби

тест
практичних
вештина
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

96

лека из мастер
формуле),
прерачун код
практичних мера
за узимање
лекова (кашике,
капи);
 Одређивање
степена
уситњености;
 Сушење у
сушницама са
стационарним
слојем;
 Уситњавање и
мешање;
 Гранулирање;
 Разблаживање
раствора;
 Мешање
течности (ручно
и мешалицом);
 Декантовање,
колирање,
филтрација,
центрифугирање
;
 Мацерација,
дигестија,
перколација;
 Дестилација;
 Термичке
методе
стерилизације;
 Бактериолошка
филтрација;
 Асептичан
поступак.
Корелација:
физика, хемија,
математика

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

фармацеутски техничар
Хигијена и здравствено васпитање
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9/2015година. )
Годишњи фонд
часова:
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Теоријска
настава:
66
2

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/

Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван
став са циљем да се усвoји и увек примењује здраво понашање - здрав стил живљења, као основа
за очување здравља, одржавања личне хигијене у превенцији настанка разних болести и
поремећаја који настају као последица недовољног и неправилног одржавања личне хигијене и
нехигијенскогначина живљења;
Стицање знања о утицају физичке активности на организам - у зависности од старосног
доба и психофизичких способности, као и усвајање физичке активности као стила живота;
Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавања хигијенских аспеката
превенције;
Стицање знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређењу здравља и
поремећаји и болести који најчешће настају као последица неправилне исхране;
Стицање знања и схватање значаја комуналне хигијене, школске хигијене, хигијене рада,
хигијене ванредних услова као и упознавање са позитивним и негативним утицајима животне
средине на здравље;
Стицање знања о циљевима, методама и облицима здравствено-васпитног рада, као и
припрема ученика за самосталан здравствено-васпитни рад
Модул
Препоручени
Вредновање
Ред.
Број
ИСХОДИ
САДРЖАЈИ по модулу
остварености исхода
број
часо
По завршеном
ва
модулу ученик ће
бити у стању да:
1.

ЛИЧНА
ХИГИЈЕНА

10

Дефиниција здравља,
концепт здравља;

да наведе дефиницију
здравља СЗО;

Значај и принципи
одржавања хигијене
коже, слузокоже и
аднекса; Индекс КЕП;

објасни појам
душевног и телесног
здравља;

Хигијенски захтеви
средстава за
одржавање личне
хигијене и поремећаји
који настају услед
неодговарајућег
квалитета тих

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

наведе факторе који
утичу на здравље;
објасни значај
редовног лекарског
прегледа;

Стицање позитивних
ставова и навика у
личној хигијени;

Стицање знања о
хигијенским
принципима који
спречавају настанак
поремећаја и болести
услед неправилног
одржавања личне
хигијене;
Стицање знања о
болестима које се
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средстава;
Болести који настају
услед неправилног
одржавања личне
хигијене;
Полно преносиве
болести; Здравствени
аспекти; контрацепције
и примене
контрацептивних
средстава
Хигијенски и
здравствени значај
одеће и обуће.

2.

ХИГИЈЕНА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ И
ТЕЛЕСНОГ
ВАСПИТАЊ
А

6

Физиолошки аспекти
хигијене рада,
одмора,рекреације и
сна;

да одржава личну
хигијену;
·одабере здравствено
исправна средства за
одржавање личне
хигијене;са посебним
освртом на хигијену
усне дупље и
средстава у
превенцији кариеса
се заштити од болести
које се преносе
полним контактом;
одабере и употреби
одговарајуће
контрацептивно
средство;
одабере адекватну
одећу и обућу
· Разликује врсту рада
мора и прилагоди
телесној конституцији
и здравственом стању
организма;

Умор, замор, премор;
Улога сунчевог
зрачења, воде, ваздуха
и физичке активности у
очувању и унапређењу
здравља;
Физичка активност као
мера превенције
обољења у различитим
животним добима.

·планира дневне
активности, физичку
активност, одмор и
сан;
·користи благодети
воде, ваздуха и
сунчевог зрачења у
циљу унапређења
здравља;
·се заштити од
неповољног дејства
сунчевог зрачења;
примењивањем
физичке активност
прихвата здрав стил
живота.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

преносе полним
контактом.

· Стицање знања о
физиологији рада,
замора, умора и
премора;
·Стицање знања о
одмору, рекреацији и
сну;
·Стицање знања о
утицају атмосферских
фактора на здравље;
· Стицање знања о
утицају воде и физичке
активности на очување
и унапређење
здравља;
Стицање знања о
утицају физичке
активности на
организам, у
зависности од
старосног доба и
психофизичких
способности.

644

Школски програм
3.
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ХИГИЈЕНА

за приод 2018-2022. год.
6

·Ментално здравље,
однос телесног и
менталног здравља,
фактори који утичу на
ментално здравље;
· Интерперсонални
односи и њихова
позитивна
модификација;
· Специфичности
менталног здравља код
деце и омладине;
·Зрелост младих за
брак и формирање
породице;

·се прилагођава
утицајима средине и
делује као стабилна и
зрела личност
· одупре факторима
који нарушавају
ментално здравље

·Стицање знања о
значају очувања
менталног здравља и
упознавање са
факторима који могу
да наруше ментално
здравље;

· примени мере које
подижу ниво психичке
кондиције;

· Стицање знања о
специфичностима
менталног здравља у
зависности од
старосног доба;

усвоји здрав стил
живота, што значи да
не постане зависан од
никотина, алкохола и
опојних дрога.

· стицање знања о
ризичном понашању
деце и адолесцената;
Стицање знања о
болестима зависности
и њиховој превенцији

·Специфичности
менталног здравља
жена у прелазном добу
и старих људи;
·Превенција душевних
поремећаја у
зависности од
старосног доба;
· Стрес;

4.

ХИГЈЕНА
ИСХРАНЕ

15

Превенција болести
зависности: пушење,
наркоманија и
алкохолизам.
·Физиологија исхране;
· Енергетски биланс;
· Хранљиве материје;
· Групе намирница и
њихова биолошка
вредност;
·
Витамини:растворљиви
у мастима и витамини
растворљиви у води;

· се правилно храни и
користи здравствено
безбедне намирнице;
· наведе које хранљиве
материје је неопходно
да уноси;
· објасни значај и улогу
витамина
· објасни које болести
настају услед
неправилне исхране и
неисправне хране;

· Стицање знања о
значају и улози
хигијене исхране у
заштити и унапређењу
здравља;
· Стицање знања о
хранљивим
материјама,
намирницама и
њиховој биолошкој
вредности Стицање
знања о повезаности
правилне исхране и
настанку болести;

Основни принципи
· препозна болести

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Стицање знања у циљу
усвајања навика за
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правилне исхране;
· Процена ухрањености
и поремећаји услед
неправилне исхране;
· Поремећаји
понашања у исхрани;

настају услед
поремећаја понашања
у исхрани;

здрав начин живота

запамти да све
консултације везане за
болести неправилне
исхране тражи од
стручног лица

·Болести услед
неисправне хране;
·Санитарно-хигијенски
надзор, здравствена
исправност,
здравствено безбедна
храна и законска
регулатива.

5.

КОМУНАЛ
НА
ХИГИЈЕНА

10

· Састав атмосфере и
аерозагађење;
·Хигијенски,епидемиол
ошки, еколошки и
здравствени значај
воде за пиће;
· Хигијенски захтеви
одлагања отпадних
вода и чврстих
отпадних материја;
Састав земљишта,
кружење материје и
мере заштите
земљишта од загађења;
· Хигијена насеља,
типови насеља и
хигијена становања;
Зрачења у животној
средини.

· повеже како влага,
атмосферски притисак,
кретање ваздуха и
температура утичу на
здравље;

· Стицање знања о
позитивним и
негативним утицајима
спољне средине на
здравље;

· повеже како
аерозагађење доводи
до настанка болести;

·Стицање знања о
значају воде за пиће и
ресурсима воде код
нас;

· анализира значај
хигијенски исправне
воде за пиће и болести
које настају употребом
загађене воде;
· објасни методе
пречишћавања воде
објасни методе
управљања отпадним
материјама
разликује типове
насеља и објасни
значај хигијене
становања

· Стицање знања о
кружењу материјаи
енергија и заштити
животне средине;
Стицање знања о
хигијени становања и
хигијенском месту
становања;
· Стицање знања о
зрачењима у животној
средини;
· Стицање знања о
отпадним материјама у
животној средини;
· Стицање знања о

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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значају земљишта;
· Стицање знања о
атмосфери и
аерозагађењу;
· Стицање знања о
глобалним
поремећајима у
животној средини.

6.

ШКОЛСКА
ХИГИЈЕНА

6

· Основне
карактеристике раста и
развоја, периодизација
дечјег узраста;

· препозна
карактеристике раста и
развоја појединих
фаза дечјег узраста;

· Стицање знања о
карактеристикама
раста и развоја дечјег
узраста;

· Школски објекти и
школски намештај,
фактори школске
средине који утичу на
здравље ученика;

· опише како школска
средина, објекти и
намештај утичу на
здравље;

· Стицање знања о
утицају
фактора
школске средине на
здравље ученика;

· анализира основне
· Организација наставе; карактеристике и
предности коришћења
предшколских
· Предшколске
установа, домова и
установе, домови
објеката за
ученика, одмаралишта
и објекти за рекреацију; рекреацију;
· Најчешћа обољења
која настају услед
утицаја организације
наставе и школске
средине.
7.

ХИГИЈЕНА
РАДНЕ
СРЕДИНЕ И
ТОКОМ
ВАНРЕДНИ
Х СТАЊА

8

· Утицај радне средине
и процеса рада на
здравље, подела и
значај штетних нокси
радне средине;
· Превенција
професионалних
обољења и
професионалног
трауматизма, заштита
здравља и посебни
захтеви за рад са
угроженим
категоријама
становништва;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

процени значај
превенције болести
које би настале као
последица утицаја
школске средине на
ученика.
·разликује факторе и
штетне ноксе које
утичу на здрављ,
примени превентивне
мере и спречи
професионалне
болести и
професионални
трауматизм;
· препозна допринос
мера заштите
угрожених категорија
становништва,
препозна
специфичности и
последице које настају

·Стицање
основних
знања о предшколским
установама, домовима
и
објектима
за
рекреацију.

·Стицање знања о
утицају радне средине,
штетних нокси на
здравље људи,
превенцији
професионалних
обољења и
трауматизма;
· Стицање знања о
специфичностима
ванредних ситуација и
специфичној
епидемиолошкој
проблематици;
· Стицање знања о
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· Специфичности
ванредних услова који
настају услед
елементарних и других
врста катастрофа;
· Специфични
хигијенскоепидемиолошки
проблеми у ванредним
условима;

у ванредним
условима;
· препозна проблеме
који настају са
водоснабдевањем,
исхраном и смештајем
у ванредним
условима.

снабдевању хигијенски
исправном водом и
храном током
ванредних стања.

· Снабдевање
хигијенски исправном
водом за пиће у
ванредним условима,
исхрана у ванредним
условима;
· Хигијена смештаја
становништва у
ванредним условима;

ЗДРАВСТВЕ
НО
ВАСПИТАЊ
Е
8.

6

Задаци здравствене
службе у спровођењу
хигијенских мера током
ванредних стања
·Циљеви и принципи
здравственог
васпитања;
· Планирање и
програмирање
здравственог
васпитања;
· Методе и облици
здравствено-васпитног
рада;
· Очигледна средства у
здравствено-васпитном
раду;

· објасни циљеве
здравствено васпитног
рада;
· направи оперативни
план и програм
здравствено-васпитног
рада у оквиру своје
компетенције;
· примени облике и
методе зрадвственоваспитног рада;
користи очигледна
здравствено- васпитна
средства.

· Стицање знања о
циљевима, методама и
облицима
здравствено-васпитног
рада;
· Стицање знања о
коришћењу и примени
здравствено-васпитних
средстава;
Стицање знања о
спровођењу
здравствено-васпитног
рада у свакодневној
пракси.

· Здравствено
васпитање као
обавезан вид
здравствене заштите;
· Здравствено
васпитање као саставни
део рада здравствених

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

648

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
радника.

Укупан број часова:

66

Корелација:
биологија,хемија
,физика,анатомија и
физиологија

Образовни профил:

Фармацеутски техничар

Назив предмета:

Латински језик

Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
Недељни фонд часова:

2

Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
- Овладавање и примена стручне терминологије и фразеологије формулисане на класичним језицима;
- Увиђање 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;
- Оспособи ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на
класичним језицима;
- Упозна ученика с битним елементима савременог језика струке, који се заснива на класичним
језицима.
Ред.
број

Модул

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеном модулу
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода
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Латинско
писмо, изговор
и акценат

за приод 2018-2022. год.
• врсте речи и
њихове промене
• категорије
номиналне и
вербалне
промене

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• уз помоћ речника или
наставника преводи
стручне изразе и кратке
реченице са латинског на
матерњи језик;
• препозна и разуме на
основу стручних назива у

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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за приод 2018-2022. год.
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.

Именске речи
2.

• именице I, II, III,
IV, V деклинације;
изузеци треће
деклинације;
грчке именице;
• придеви и
њихова
компарација (сви
типови);
• заменице:
личне, присвојне,
повратне;
показне, односне
и упитне;
• бројеви
(односни и
редни).
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• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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за приод 2018-2022. год.
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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3.

Глаголи (све
четири
коњугације и
глагол ессе)

за приод 2018-2022. год.
• индикатив
презента актива и
пасива;
• императив
презента актива;
• коњунктив
презента актива и
пасива;
• партицип
презента актива;
• партицип
перфекта пасива;
• герундив и
герунд;
• глаголи
депонентни и
семидепонентни.
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• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• уз помоћ речника или
наставника преводи
стручне изразе и кратке
реченице са латинског на
матерњи језик;
• препозна и разуме на
основу стручних назива у

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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за приод 2018-2022. год.
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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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4.

Непроменљиве
речи:

за приод 2018-2022. год.
• прилози (творба
и компарација);
• предлози.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• уз помоћ речника или
наставника преводи
стручне изразе и кратке
реченице са латинског на
матерњи језик;
• препозна и разуме на
основу стручних назива у

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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за приод 2018-2022. год.
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.

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

66

Корелација:
- стручни
предмети
- матерњи језик
- други страни
језик

Фармацеутски техничар
Прва помоћ
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30%)

Разред:
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
/
/
Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

први

Настава у блоку:
60

Практична
настава:
/

3
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за приод 2018-2022. год.

Циљеви предмета:






Ред.
број

Практично обучавање будућих здравствених радника за ваљано указивање неодложне помоћи
животно угроженим лицима у непредвиђеним 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 међународном 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.

Модул

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

8

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;
 Утврђивање стања
повређеног/оболел
ог;
 Утврђивање стања
свести;
 Провера дисања;
 Провера срчаног
рада;
 Преглед "од главе
до пете";
 Поступак са одећом
и обућом;
 Појам, врсте и
знаци смрти.

1.

Основни принципи
прве помоћи и
утврђивање стања
повређених/оболелих
лица

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у
стању да:
 дефинише прву
помоћ и разуме
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;
 дефинише
привидну
(клиничку) смрт.

Вредновањ
е
оствареност
и исхода
Оцењивање
Вредновањ
е
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
5. усмено
излага
ње;
6. тестове
знања;
7. активно
ст на
часу;
8. праћењ
е рада;
самостални
рад
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2.

Поремећаји стања
свести

3.

8

Кардиопулмонална
реанимација

4.

8
Крварења и ране

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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.
Настава у блоку:
 Појам и циљеви
кардиопулмоналн
е 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.
Настава у блоку:
 Крварења - врсте и
последице;
 Хеморагични шок;
 Методе

 препозна
различите нивое
поремећаја свести
(сомноленција,
сопор, кома);
 постави п/о у
бочни
релаксирајући
положај;
 препозна
различите
поремећаје свести
и збрине п/о на
одговарајући
начин.
 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.

 препозна знаке
крварења и шока;
 примењује мере у
борби против
шока;
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5.

8

Повреде костију и
зглобова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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.

Настава у блоку:
 Повреде зглобова:
нагњечење,
угануће,
ишчашење и
прелом;
 Повреде костију;
 Имобилизација појам, циљев;
 Правила
имобилизације;
 Средства за
имобилизацију;
 Имобилизација
кичменог стуба;
 Специфичности
ослобађања
дисајних путева
при повреди
вратне кичме;
 Имобилизација
горњих
екстремитета;
 Имобилизација
грудног коша;
 Имобилизација
карлице;
 Имобилизација
доњих
екстремитета.

 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.
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за приод 2018-2022. год.
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Повреде изазване
дејством физичких,
хемијских и
биолошких фактора

7.

8
Повреде појединих
телесних сегмената и
посебне повреде

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Настава у блоку:
 Повреде изазване
дејством високе
температуре на
организам:
топлотни удар,
сунчаница,
опекотине;
 Повреде изазване
дејством ниске
температуре на
организам:
хипотермија и
смрзотине;
 Повреде
електрицитетом:
повреде
електричном
струјом и удар
грома;
 Хемијске
опекотине;
 Нагла тровања
удисањем и
гутањем отрова;
 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).
Настава у блоку:
 Краниоцеребралне
повреде;
 Повреде ока и ува;
 Повреде органа
грудног коша;
 Повреде органа

 препозна
различите
термичке повреде;
 на одговарајући
начин збрине
различите
термичке повреде;
 опише поступак
спасиоца у
различитим
акцидентима и
користи мере
самозаштите;
 пружи адекватну
прву помоћ код
повреда
електрицитетом;
 препозна хемијска
оштећења
организма и
збрине их на
адекватан начин;
 пружи прву помоћ
код биолошких
повреда.

 препозна и збрине
краниоцеребралне
повреде;
 препозна и збрине
повреде ока и ува;
 препозна и збрине
п/о са повредама
органа трбуха и
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трбуха и карлице;
Краш повреде;
Бласт повреде;
Утопљење у води;
Саобраћајни
трауматизам;
Политраума;
Тријажа п/о.











8.

6

Изненада настале
тегобе и болести

Укупан број часова: 60

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Настава у блоку:
 Повишена телесна
температура;
 Бол у грудима;
 Хипертензија;
 Бронхијална
астма;
 Бол у трбуху;
 Повраћање и
пролив;
 Главобоља и
вртоглавица;
 Алергијске
реакције.
Корелација:
– Анатомија и
физиологија
– Физика
– Хемија
– Основи неге и
рехабилитације



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
повређеног из
аутомобила и
скидању кациге
код мотоциклиста;
опише редослед
збрињавања
повреда код
политрауматизова
них;
врши тријажу п/о.
препозна
најчешће
изненада настале
тегобе и болести и
пружи адекватну
прву помоћ.
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Фармацеутски техничар
Медицинска етика
први

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развијање моралне свести, интегрисање сазнања и делања у практичном животу и струци

здравственог радника;
 Усвајање основних етичких појмова, теорија и система вредности;
 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.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Етика и морал;
 Зачеци етичке свести
(седморица мудраца);
 Однос философије,
етике и других наука;
 Човек као предмет
етике;
 Основни етички појмови
(добро и зло, моралне
норме, однос стварног и
нормативног,
хипокризија);
 Етичке теорије;
 Човек као извор морала
(разум, воља, слободна
воља, осећања и
савест);
Етика и професија (етика и
медицина).


1.

Увод у етику

4

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

 разуме основне
етичке појмове;
 разликује
системе
вредносних и
чињеничних
судова;
 разликује етичке
теорије;
 препозна и
појасни појам
свести као
основе
моралног
деловања;
 разуме моралну
стварност у којој
живи.
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Историја етике

за приод 2018-2022. год.
4

Античка етика
 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;
 Марксово схватање
отуђења и путеви
ослобођења човека;
Етичка схватања
савременог доба
 Шопенхауерово
схватање морала;
 Дарвинизам и етичка
схватања
еволуциониста;
 Ничеов захтев за
превредновањем свих
вредности;
 Етичка схватања
егзистенцијалиста
 Постмодерна
Место етике и морала у
XXI веку;

Посебни

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 разјасни етичке
поступке
различитих
епоха и
религија;
 анализира
етичка
одређења борбе
између добра и
зла у грчкој
митологији и
бајкама;
 одреди и
објасни разлику
између 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
међуљудским
односима:
психолошке,
економске,
политичке,
моралне и
религиозне.

 критички
процењује
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4.

Морални
аспекти
здравственог

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
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.

6

 Моралне обавезе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
 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).

 се односи
према
пацијенту
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позива

здравствених
радника према
болесницима;
 Лекарска тајна и
право пацијента на
приватност;
 Етички проблеми у
приватној
медицинској пракси;
 Етички аспекти
биоинжењеринга и
генетских
истраживања.











Укупан број часова:

33



Корелација:



Здравствена

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

поштујући
принцип
primumnonno
cere;
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
одређена
теорија
примењује у
животу и у
струци
здравствених
радника;
искаже
критички
однос према
постојећој
моралној
пракси на
основу
стеченог
знања;
прaти
савремену
медицину и
практикује
новине у
третману.
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психологија
Српски језик
Историја
Грађанско васпитање
Верска настава

Образовни
профил:

Фармацеутски техничар

Назив
предмета:

Грађанско васпитање

Разред:

Први

Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 /

Годишњи
фонд часова:

Теоријска настава:

34
Недељни
фонд часова:
Подела
одељења у
групе:

Вежбе:

Настава у блоку:

2015 година. )
Практична настава:

/

/

/

/

/

/

Да

Циљеви предмета:








Подстицање ученика на међусобно упознавање
Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их
Развој негативног става према било ком облику дискриминације
Оспособљавање ученика за комуникацију у групи
Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу
Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе
Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини и преузму
одговорност за сопствено понашање
Број

Ред.
бро

Тема

часова

Препоручени
САДРЖАЈИ
теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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1.

ЈА, МИ И
ДРУГИ

5

●
●

●
●
●

Лични
идентитет
Откривање и
уважавање
разлика
Групна
припадност
Стреотипи и
предрасуде
Толеранција и
дискриминаци
ја

● Анализира своје
особине и да их
представи другима
● Препозна, анализира
сличности и разлике



Праћење
оствареност
и исхода
Активност
на часу

унутар групе
●

Прихвати друге
ученике и уважи
њихову различитост
● Препозна предрасуде,
стереотипе,
дискриминацију,
нетолеранцију по
различитим основама


2

КОМУНИ
КАЦИЈА
У ГРУПИ

10

●
●
●
●
●
●

Самопоуздан
о реаговање
Гласине
Неслушање,
активно
слушање
Неоптужујуће
поруке
Изражавање
мишљења
Вођење
дебате и
дијалога

Сагледа могуће
последице
нетолеранције,
дискриминације,
стереотипа,
предрасуда и
начине

Искаже,образложи и
брани мишљење
аргументима
● Активно слуша
● Дебатује и дискутује
на неугрожавајући
начин, уважавајући
мишљење других
● Објасни разлику
између дијалога и
дебате
●

● Објасни разлоге и
начине настанка
гласина у
свакодневној
комуникацији и
објасни последице
које изазивају
гласине

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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● 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 учешћа
младих у
друштвеном животу

3

ОДНОСИ
У ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИ
ЦИ

●
●
●
19

●

●

●
●

Сарадња
Групни рад
Групно
одлучивање
Учешће
младих:
"Лествица
партиципациј
е"
Радити
заједно

Динамика и
исходи
сукоба
Стилови

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Објасни разлоге,ток
и последице сукоба
● Објасни ефекте
конфликта на ток
комуникације
● Уочи факторе који
одређују понашање
у ситуацијама
конфликта
● Анализира сукоб из
различитих улова,
(препознаје потребе
и страхове актера
сукоба) и налаи
конструктивна
решења
прихватљива за обе
стране у сукобу.
● Образложи
предности
конструктивног
начине решавања
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●

●
●
●

поступања у
сукоба
конфликтима ● Објасни значај
Сагледавање
посредовања у
проблема из
сукобу
различитих
● Препозна и објасни
углова
врсте насиља
Налажење
● Идентификује и
решења
анализира узроке
Постизање
насиља у својој
договора
средини, међу
Извини
вршњацима, школи
Идентификује и
анализира могуће
начине реаговања
појединца у
ситуацијама вршњачког
насиља

●
●
●
●

Посредовањ
е
Насиље у
околини
Вршњачко
насиље
Насиље у
школи.

Постизање мира
●
●

Укупан број
часова:

позиције
жртве и
посматрача
Прихвати
одговорност
за сопствено
понашање

34
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму: Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске
2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:
33
1

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/
/
Недељни фонд
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит
религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних
вредности Цркве којој историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета;
упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и
толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских погледа, као и
научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема
I - УВОД
2
1.

1. Уводни час,

2. Понављање
кључних појмова
и
садржаја
обрађених у
основној школи

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у
средњој школи и
гимназијама;

• Међусобно
упознавање
ученика;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о личносном
Богу,
човеку, Цркви,
Литургији.

II – БОГ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
• моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити
настава
Православног
катихизиса у току 1.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;

Вредновање
остварености
исхода
(Евалуација
наставе)

Евалуацију
наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
• моћи да уочи какво задатака и
предзнање има из
исхода наставе)
градива
наставник ће
Православног
остварити на два
катихизиса
начина:
обрађеног
у
претходном циклусу
•
школовања;
процењивањем
• бити мотивисан да реакције
похађа
часове ученика или
православног
прикупљањем
катихизиса.
коментара
----------------------------ученика
путем анкетних
евалуационих
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ОТКРИВЕЊА
2.

3. Творевина
сведочи о
Творцу

4. Човек –
боготражитељ
5. Откривење –
позив у
заједницу
6. Бог
Откривења –
Света Тројица
(библијска
сведочанства)
7. Из молитвеног
богословља
Цркве
(систематизација
теме)

6
• Логосност творевине
(откривање Бога кроз
законитост, лепоту и
склад у
творевини);

• моћи да наведе
неке од примера
Откривења Бога у
Библији;
• моћи да разуме и
тумачи
значење
израза
homo
religiosus;

листића;
• провером
знања које
ученици усвајају
на часу и
испитивањем
ставова

- моћи да препозна
изразе вере у Свету

• Бог улази у историју и

открива се као Личност
(икономија Божја);
• Човек као
боготражитељ;
• Откривење – позив
узаједницу.

Тројицу у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да препозна
изразе вере у Богакао
Творца у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да разуме да
се Бог из љубави
открива човеку,
позивајући га у
заједницу;
• бити подстакнут да
непосредније
учествује у
богослужењу Цркве;
• моћи да промишља
о личној
одговорности у
односу према Богу и
ближњима;
• моћи да разуме да
се Божје Откривење
дешава и данас у
Цркви и свету;
- моћи да просуђује и
препознаје
сведочанства вере у
свом животу
које се односи на
личности;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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3.

7
III - ВЕРА,
ЗНАЊЕ И
БОГОПОЗНАЊЕ

• Знање о стварима и
познање
личности;
• Присуство вере у
научној методологији и
научним теоријама;

8. Вера и
поверење

• Вера у Старом и
Новом
Завету

9. Вера у Старом
и

• Познање Бога као
личности
методом љубави;

Новом Завету

10. Бог се
познаје

• Вера без дела је
мртва;

љубављу
• Сличност између
човекопознања и
богопознања.
• Црква као заједница
која се
пројављује на
Литургији;

11. Вера и живот
(„Вера без дела
је
мртва...ˮ)

12. Из
молитвеног
4.

-моћи да увиди
разлику између
знања
које се односи на
ствари и познања
које се односи на
личности;
-моћи да препозна да
је вера слободан
избор човека и да се
сведочи личним
животом;

-моћи да објасни да
је богопознање у
православном
искуству плод личне,
слободне заједнице
човека с Богом;
-моћи да објасни да
се вером живи кроз
Литургију и подвиг.

• Моја парохија;
• Хришћанин – човек
Цркве;

богословља
Цркве
(систематизација
теме)
6

• Света Литургија –
пуноћа заједнице са
Богом.

IV –
ХРИШЋАНИН –
ЧОВЕК ЦРКВЕ
13. Човек и
Заједница
14. Црква као
литургијска
заједница (моја

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да увиди да
хришћанин постоји
превасходно као члан
конкретне
литургијске
заједнице;
• моћи да опише
живот парохијске
заједнице;
• моћи у основним
цртама да објасни да
се учешћем у
литургијском сабрању
ступа на пут
богопознања;
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парохија)

• моћи да
продискутује о
православном
схватању Цркве;
• моћи да схвати да
хришћанство
подстиче човека на
одговоран живот у
заједници.

15. Света
Литургија –
пуноћа
заједнице са
Богом

5.

16. Хришћанин –
човек Цркве
(систематизација
теме)

V - СВЕТО
ПИСМО КЊИГА ЦРКВЕ
17. Настанак и
подела Светог
Писма

7

• Настанак и подела
Светог
Писма;
• Канон и
богонадахнутост
Светог Писма;
• Црква као место
тумачења и
доживљаја Свeтог
Писма и
Светог Предања;

18. Канон и
богонадахнутост
Светог Писма
19. Црква
каоместо
тумачења и
доживљаја
Светог
Писма и Светог
Предања
20. Свето Писмо
–
књига Цркве
21. Утицај
СветогПисма на
културу
и цивилизацију

• Утицај Светог Писма
на
културу и
цивилизацију;
• Свето Писмо је књига
Цркве.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

--------------------------• моћи да именује
различите књиге
Светог Писма;
• моћи да наброји
неке ауторе књига
Светог Писма;
• моћи да истражује
Свето Писмо
користећи
скраћенице, поделе
на
главе и стихове;
• знати да се
посебност Светог
Писма садржи у
богонадахнутости;
• моћи да препозна
карактер
богонадахнутости
Светог Писма кроз
лично искуство
надахњивања Светим
Писмом;
• моћи да наведе
неке примере
повезаности Старог и
Новог Завета;
• моћи да закључи да
је Свето Писмо
књига Цркве, а не
појединца.
-моћи да увиди да
постоји разлика
између народног и
црквеног предања и
да заузме став према
њима
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VI ХРИШЋАНСКИ
ЖИВОТ
22.
Црквено
Предање и
народна
предања
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5
Питања односа
народног
и црквеног предања;
• Животна искушења и
суочавање са њима;

23.„Све ми је
дозвољено, али
ми није све на
корист...”

• Живот ни је
случајност
него је дар;
-светост као мера
људског достојанства

24.Из живота
светих
25.Знамените
личности и
хришћанство
26.Смисао (и
бесмисао)
живота
Укупан број часова:

33

• моћи да уочи да
светост живота није
могућа без
истовремене
заједнице са Богом и
људима;
• знати да су сви
људи призвани да
буду свети;

•моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 1. разреда
средње школе.

Корелација:
 Српски језик и
књижевност
 Историја
 Ликовна
култура
 Музичка
култура
 Екологија
 Психологија
 Социологија
 Философија
 Грађанско
васпитање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ДРУГИ РАЗРЕД

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
други
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у
Практична настава:
часова:
настава:
блоку:
102
/
/
/
Недељни фонд
3
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и
њиховим утицајима на српску књижевност
 Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности
 Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности
 Систематизо-вање знања о врстама речи и њиховим облицима
 Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
 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
Ред.
број

1.

Тема

Барок,
класицизам,
просветитељство

Број
часова

13

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 наведе
особености
барока,
класицизма и
просветитељс
тва и њихове
представнике
у
књижевности
 објасне значај
Венцловића и
Орфелина за
развој језика
и
књижевности
код Срба
 препозна
одлике
просветитељс
тва на
обрађеним
делима
 објасни значај

Вредновање остварености
исхода

Праћење остварености
теме кроз тестове,
писано и усмено
изражавање и писмене
задатке
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рад Доситеја
Обрадовића
 Доситеј
Обрадовић:
„Писмо
Харалампију“
 Доситеј
Обрадовић:
„Живот и
прикљученија“
(одломци)
 Јован Стерија
Поповић:
„Тврдица“

Романтизам
2.

24

 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“
 Романтичарски
песник по избору
из Читанке (
препорука Ш.
Петефи: „Слобода
света“)
 Вук Караџић - рад
на реформи
језика и
правописа, рад на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа















Доситејевог
рада за српску
културу и
књижевност
направи
паралелу у
обради истих
мотива у
европској и
српској
књижевности
наведе
особине
ликова у
обрађеним
делима и
заузме став
према
њиховим
поступцима
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/пошту
је културне
вредности
других народа
тумачи
уметнички
свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених
дела
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3.

Реализам

27

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:
„Међу јавом и
мед сном“,
„Santa Maria della
Salute“

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе
представнике
правца и
њихова дела
 дефинише
одлике
реализма и
објасни их на
обрађеним
књижевним
делима
 тумачи
уметнички
свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених
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Домановић:
„Данга“ или
„Вођа“
 Симо Матавуљ:
„Поварета“
 Бранислав
Нушић: „Госпођа
министарка“ (или
„ Народни
посланик“ )
 Војислав Илић:
(избор поезије)

4.

5.

Морфологија

Правопис

10

5

 Морфологија у
ужем смислу
 Променљиве и
непроменљиве
врсте речи
 Именице,
придеви,
заменице
(њихове
граматичке
категорије),
бројеви
(укључујући
бројне именице и
бројне придеве)
 Глаголи.
Граматичке
категорије
глагола
 Прилози,
предлози,
везници, речце,
узвици









дела
процењује
друштвене
појаве и
проблеме које
покреће
књижевно
дело
развије
критички став
и мишљење
при процени
поступака и
понашања
јунака у
обрађеним
делима
одреди врсту
речи и
граматичке
категорије
употреби у
усменом и
писаном
изражавању
облике речи у
складу са
језичком
нормом

 Спојено
и  примени
одвојено писање
правила
речи
одвојеног и
(писање бројева и
састављеног
писања речи у
изведеница од њих,
складу са
писање заменица и
језичком
заменичких прилога,
нормом
спојеви предлога и
других
речци,
глаголи и речце,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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писање негације)

6.

Култура
изражавања

Укупан број часова:

23






102

Корелација:
Интегративни
наставни приступи са
општим и стручним
предметима, са
уметничким,
образовним и
културним
институцијама, у
редовној и
процесној настави у
складу са темом и
наставним
садржајем.

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“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 изражава
размишљања
и критички
став према
проблемима и
појавама у
књижевним
текстовима и
свакодневном
животу
 препозна
одлике
стручнонаучног стила
 примени
одлике
новинарског
стила
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
68
/
/
/
Недељни фонд
2
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви 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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка 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, међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове
околине (акције на нивоу
града, школе, волонтерски
рад)

 разуме краће

Тест
Контролни
задатак
Писмена вежба
Писмени задатак

Тема

1.

● Свакодневни
живот
● Образовање
● Познати
региони у
земљама
чији се језик
учи
● Културни
живот
● Заштита
човекове
околине
● Медији
● Интересантн
е
животнеприч
е и догађаји
● Свет
компјутера



Медији (штампа,
телевизија, електронски

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

исказе који
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
прилагођених
текстова
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медији)
 Интересантне
животнеприче и догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене мреже)
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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматологиј
е;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

(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
ђајима и
аргументује
ставове
користећи
једноставне
изразе и
реченице
 води
једноставне
разговоре
(телефонира),
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даје
информације и
упутства,
уговара
термине
 реагује учтиво
на питања ,
захтеве,
позиве,
извињења
саговорника
 комуницира у
свакодневним
ситуацијама и
размењује
информације,
блиске
његовим
интересовањи
ма
(писмено и
усмено)
 преводи
усмено или
писмено
кратке поруке у
складу са
потребама
комуникације
 аргументује
свој став о
медијском
тексту

Укупан број часова:

68

Корелација:
 Српски језик
 Грађанско
васпитање
 Историја
 Географија
 Биологија
 Патофизиологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Немачки језик
Разред:
Други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
32
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична настава:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као
и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број
Тема

Бр
ој
час
ова

1.
FERIEN MEER UND
MEHR

4

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености исхода

Urlaubsziele

Ученик је у стању да
разговора о
циљевима и
планирању где ће
провести распуст.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Стицање позитивног
односа према
другим језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Ученик користи
терминологију из
медицине,
упознавајући делове
тела и шта чини за

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

(Un)wichtig im Urlaub?
Urlaubstypen

2.
EREIGNISSE UND
FAKTEN AM
BEGINN DES
NEUEN
JAHRTAUSENDS

Ereignisse
4

Mal persönlich
Berühmte
Persönlichkeiten

Körperteile
3.

WAS TUST DU FÜR
DEINE
GESUNDHEIT?

4

Hilfe! Was soll ich tun?

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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своје здравље.

Unfallort
4.

EIN UNFALL

4
Das war der Anfang

Wer ist wie?
5.

6.

MENSCHEN WIE
DU UND ICH

4

Kleidung

Kontaktanzeigen

PARTNERSCHAFTE
N

4
Sternzeichen

7.

JOBS UND BERUFE

4

Was macht man in
diesem Job?

8.

ZUKUNFTSVISIONE
N

4

Zukunftspläne

Укупан број часова:

Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са
неком особом или
догађајем (ко, шта,
где, када...)
Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о познатим
темама о одевању.
Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о познатим
темама о односу
између партнера.
Ученици разговарају
о различитим
занимањима, шта
одређен посао
захтева.
Планови за
будућност кроз опис
и конверзациу.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Корелација: 5
32

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Фармацеутски техничар
Руски језик
друга

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

1.

Я рад встрече!

5

Текст:»Окно напротив»
Настоящее время
глаголов.Знакомство.
Встреча.

Повторяются
формы речевого
этикета,символика
окна

Правильное
употребление
глаголов.Обраще
ние к
незнакомым
людям

2.

Внешность
обманчива

5

Полная и краткая
форма прилагательных
Текст:»Нефертити»

Ученики учатся
описывать
внешность
человека,черты его
характера

Правильное
употребление
прилагательных
в предложении.
Вопросы и
ответы о
внешности
человека.

3.

Мой дом-мой
дворец

5

Текст:»В квартире
Достоевского».Прошед
шее
время.Дом.Квартира.

Ученики
знакомятся с
интерьером дома

Употребление
прошедшего вре
мени,описание
своего дома

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
друга
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у
Практична настава:
часова:
настава:
блоку:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви 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.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка
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,
међународни пројекти
и учешће на њима)
 Заштита човекове
околине (акције на
нивоу града, школе,
волонтерски рад)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 разуме караће
исказе који
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
прилагођених
текстова
(једноставнија
лична / пословна
писма,
позивнице,

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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 Медији (штампа,

телевизија, електронски
медији)
 Интересантне
животнеприче и
догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене
мреже)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 ђајима и
аргументује
ставове
користећи
једноставне
изразе и
реченице
 води
једноставне
разговоре
(телефонира),
даје
информације и
упутства, уговара
термине
 реагује учтиво
на питања ,
захтеве, позиве,
извињења
саговорника
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Укупан број часова:

68

мере заштите и
очувања радне и
животне средине
(хигијена);
праћење новина у
области струке;
пословна
комуникација на
страном језику
релевантна за струку;

Корелација:
- стручни предмети
- матерњи језик

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Физичко васпитање
Разред:
Други
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Општи циљ предмета:

Настава у блоку:

Практична
настава:

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:

Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);

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

Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;

Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;

Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);

Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;

Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

688

Школски програм
Ред.
број

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема

1.

 Здравствена
култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

Оквирни број
 Вежбе обликовања
часова по
(јачања, лабављење и
темама
растезање);
 Тестирање и  Вежбе из корективне
провера
гимнастике;
савладаност  Провера стања
и стандарда
моторичких и
из основне
функционалних
школе (6
способности;
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).
 Атлетика (10
часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (10)
часова.
 Спортска
игра: по
избору
школе(14
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућности
ма школе а
по избору
ученика (10
часова).
 Пливање (10
часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Препозна везе
између 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;

Вредно
вање
остваре
ности
исхода
Праћењ
е
напретк
а
ученика
у
физичк
ом
васпита
њу се
обавља
сукцеси
вно у
току
читаве
школск
е
године,
на
основу
методо
логије
праћењ
а,
мерењ
аи
вредно
вања
ефеката
у
физичк
ом
васпита
њу –
стандар
ди за
оцењив
ање
физичк
их
способ
ности
ученика
и
постигн
ућа у
спортск
им
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делимо часове
на спортску
игру и физичку
активност

2.

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способности
човека, као
основа за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода
 Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

играма

 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;



 Спортска

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

 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 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
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(Вежбе на
справама и
тлу);

за приод 2018-2022. год.
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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном
техником.
Скок увис леђном
техником.
Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника
(ученице 4 kg , ученици 5
kg).
Спровести такмичења у
одељењу, на резултат, у
свимреализованим
атлетским дисциплинама.
 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И
ТЛУ
Напомена:
- Наставник олакшава,
односно отежава програм
на основу моторичких
способности и претходно
стечених умења ученика.
1. Вежбенатлу
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









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
одређен
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
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 Спортска
игра (по
избору)

 Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућности
ма школе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
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 пруженим телом;
- једна притка: наскок у упр
предњи, премах одножно
једном ногом до упора
јашућег; премах одножно
заножном до упора
стражњег; саскок саседом
(замахом ногама унапред).
5.Вратило
За ученике /доскочно
вратило/
- из мирног виса узмак до
упора, замахом ногама
уназад (зањихом) саскок
увито









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 физичким,
односно
спортским
активностима и
правилном
исхраном.
Објаснити да
покрет и
кретање, без
обзира на то
којој врсти
физичке,односн
о спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту(леп
ота извођења,
лепота
доживљаја).
Ученик ужива у
извођењу
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6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним
одскоком наскок у упор
чучећи; окрет за 900 усправ
у успон, окрет за 1800,
лагано трчање на прстима,
скок са променом ногу,
кораци у успону до краја
греде; саскок згрчено
(бочно у односу на греду).
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора пред рукама,
коло заножно левом,
коло заножно десном.
Школско такмичење
(одељење, школа): актив
наставника физичког
васпитања бира справе на
којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике:
састави из система
школских спортских
такмичења и учешће на
вишим нивоима школских
такмичења.

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.

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)
- Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
- Даље проширивање и
продубљивање техничкотактичке припремљености
ученика у складу са

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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изборним програмом за
дату игру. На основу
претходних умења у
техници и тактици
наставник планира
конкретне садржаје из
спортске игре.


Укупан број часова:

68

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

Корелација:






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
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Образовни профил:
Назив предмета:

Фармацеутски техничар
Математика
Настава се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском језику)

Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

Практична
настава:

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
Модул/
часова
САДРЖАЈИ по
По завршеној
остварености исхода
Тема
модулу/теми
теми/модулу
ученик ће бити у
стању да:
Тригонометрија
8
Вредновање
 Дефиниције
 дефинише
правоуглог
остварености исхода
тригонометријски
основне
троугла
вршити кроз:
х функција у
тригонометријс
правоуглом
ке функције
 активност
троуглу
оштрог угла
ученика на часу;
 Врeдности
 израчуна
 усмену проверу
тригонометријски
основне
знања;
х функција углова
тригонометријс
 писмену провера
ке функције
од 0, 30, 45 ,
знања;
оштрог угла
60, 90
 тестове знања.
правоуглог
 Основни
троугла када су
тригонометријски
дате две
идентитети
странице
 Решавање
 конструише
правоуглог
оштар угао ако
троугла
је позната једна
његова
тригонометријс
ка функција
 наведе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

Степеновање и
кореновање

12

 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
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тригонометријс
ке идентитете и
примењује их у
одређивању
вредности
тригонометријс
ких функција
ако је позната
вредност једне
од њих
наведе
вредности
тригонометријс
ких функција
карактеристичн
их углова (од
30° , 45° , 60° ) и
са калкулатора
прочита
вредности за
остале оштре
углове и
обрнуто
(одређује оштар
угао ако је
позната
вредност
тригонометријс
ке функције)
примени
елементе
тригонометрије
правоуглог
троугла на
решавање
практичних
проблема
наведе својства
операција са
степенима и
примени их у
трансформација
ма
једноставнијих
израза
наведе својства
операција са
коренима и
примени их у
трансформација
ма
једноставнијих
израза

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.
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разломка
 Појам
комплексног
броја и операције
са њима
 Конјугован број
комплексног
броја
 Модуо
комплексног
броја

3.

Функција и график 6
функције

 Појам функције.
 Функције са
коначним
доменом
 Графичко
представљање
функције
 Читање графика
функције
(одређивање
знака, интервала
монотоности,
максимума,
минимума) - без
формалне
дефиниције тих
појмова
 Различити
графички облици
представљања
функција са
коначним
доменом (табела,
график, дијаграм,
круг)
 Одређивање
максимума,
минимума и
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 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
 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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност ученика
на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.
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средње
вредности
зависне величине

4.

Квадратна
једначина и
квадратна
функција

17

5.

Полиедри и
обртна тела

17

 Квадратна
једначина
 Образац за
решавање
квадратне
једначине
 Природа решења
квадратне
једначине
 Растављање
квадратног
тринома на
линеарне
чиниоце
 Квадратна
функција и њен
график
 Квадратне
неједначине

 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
 Обим и површина  израчуна обим
фигура у равни
и површину
(квадрат,
фигура у равни
правоугаоник,
(квадрат,
правилан
правоугаоник,
шестоугао, круг)
правилан
шестоугао, круг)
 Призма,
 разликује
пирамида,
зарубљена
правилне
пирамида и
полиедре
њихови равни
 примени
пресеци
одговарајуће
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Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.
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 Површина и
запремина
призме
 Површина и
запремина
пирамиде и
зарубљене
пирамиде
 Ваљак, купа,
зарубљена купа,
лопта и њихови
равни пресеци
 Површина и
запремина ваљка
 Површина и
запремина купе и
зарубљене купе
 Површина и
запремина лопте

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

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
 одреди
површину
једноставних
равних пресека
тела

8

68

Корелација:
Физика, хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава :
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:68
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:2
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви предмета:
1.
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних
предмета;
2.
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности
њихове примене, посебно у области здравствене струке;
3.
Развој хемијске научне 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 хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;
7.
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у
професионалном раду;
8.
Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и
критичког мишљења;
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.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Угљоводоници
и халогени
деривати
13
угљоводоника

 Структура и хемијске реакције
органских молекула
 Аалкани
 Алкени и диени
 Алкини
 Изомерија
 Циклоалкани
 Ароматични угљоводоници
 Халогени деривати
угљоводоника
Демонстрациони огледи:
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ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу
ученик ће бити у
стању да:
 наведе и
објасни разлике
између алкана,
алкена, алкина
и циклоалкана
 на основу
структурне
формуле
одреди назив
угљоводоника и
халогених
деривата

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у
знања
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 испитивање физичких својстава
угљоводоника
 сагоревање угљоводоника
доказивање присуства
незасићених веза у молекулима
угљоводоника





2.

Oрганска
кисеонична
једињења

20

Алкохоли
Феноли
Подела и номенклатура,
физичка и хемијска својства
алкохола и фенола
 Алдехиди и кетони -структура,
номенклатура, добијање
 Реакције алдехида и
кетона(оксидација,
нуклеофилна адиција,
редукција)
 Карбоксилне киселине (
структура,номенклатура,добиј
ање, реакције)
 Естерификација
 Етри
Демонстрациони огледи:
 разликовање примарних,
секундарних и
терцијарних алкохола
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угљоводоника и
обрнуто
 напише
структурне
изомере и
геометријске
изомере
 напише
једначине и
објасни
карактеристичн
е реакције
алкана, алкена
и алкина
 објасни
структуру,
номенклатуру и
хемијско
понашање
ароматичних
угљоводоника
 наведе и
објасни разлике
између
алифатичних и
ароматичних
угљоводоника
објасни примену
угљоводоника
(растварачи,
фреони,
анестетици,...)
 разликује
хидроксилну,
алдехидну,
карбонилну,
карбоксилну,
естарску и
етарску групу
 објасни
растворљивост
алкохола
 разликује
монохидроксил
не и
полихидроксил
не алкохоле
 разликује
примарне,
секундарне и
терцијарне
алкохоле;
 објасни



писану
провер
у
знања

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у
знања
 писану
провер
у
знања
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Лукасовом рекацијом
поларност
хидроксилне
 доказивање фенола
групе
бојеним реакцијама објасни
рекација фенола са
гвожђе(III)-хлоридом
хемијска
својства
 реакција карбоксилних
алкохола
киселина са металима и са
 разликује
натријум-карбонатом
алкохоле од
 добијање и испитивање
фенола и зна о
својстава естара
токсичности
фенола
 објасни
хемијска
својства фенола
 објасни
сличности и
разлике између
алдехида и
кетона,
 објасни
реактивност и
примену
алдехида и
кетона
 напише
формуле
монокарбоксил
них киселина и
уочи разлику
између
монокарбоксил
них и
поликарбоксил
них, засићених
и незасићених
киселина
 објасни реакцију
естерификације
и наведе
примену естара
наводи примену
етара у
медицини





3.

Органска
једињења
сумпора и
азота

15

Амини
Нитроједињења
Аминокиселинe
Органска једињења са
сумпором
 Хетероциклична једињења

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе и
објасни разлике
између
примарних,
секундарних и
терцијарних
амина
 прави разлику

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у
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Биомолекули
4.

20










Протеини
Пептидна веза
Класификација протеина
према структури и функцији
Изоелектрична тачка
Липиди
Естерификација глицерола и
масних киселина
Засићене и незасићене више
масне киселине
Фосфолипиди
Угљени хидрати
Подела угљених хидрата
према структури и функцији
Реакције моносахарида,
оксидација глукозе
Изомерија, резонантни
облици глукозе
Фишерове и Хејвортове
формуле
Формирање гликозидне везе,
дисахариди (сахароза)
Полисахариди, представници,
значај (скроб, целулоза,
гликоген, хитин)
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између амина и
аминокиселина
напише
формуле
аминокиселина
објашњава
стварање
пептидне везе
објасни појам
есенцијална
аминокиселина
наводи
најважнија
циклична
једињења
(пурин,
пиримидин)
напише формуле
хетероцикличних
једињења са
петочланим и
шесточланим
прстеном, која
садрже азот,
сумпор или
кисеоник
објасни
стварање
пептидне везе
објасни
структуру
протеина,
примарну,
секундарну,
терцијарну и
кватернарну
зна да објасни
појам
електрофореза
, цвитер-јон,
изоелектрична
тачка
зна
представнике
масних
киселина,
засићених и
незасићених
објасни
појмове:
неутралне



знања
писану
провер
у
знања

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у
знања
 писану
провер
у
знања
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Демонстрациони огледи:
 хидролиза
скроба
и
испитивање
својстава
хидролизата
денатурација протеина под
дејством топлоте, екстремних

вредности pH и соли тешких
метала








масти, емасне
киселине
(засићене и
незасићене) и
глицерол
напише
хемијску
једначину
реакције
естерификациј
е глицерола
масним
киселинама
напише
хемијску
једначину
реакције
сапонификациј
е
објасни поделу
масти на
осапуњиве и
неосапуњиве
(фосфолипиди,
лецитин,
холин)
зна шта су
сапуни
разликује
моносахариде
(глукоза,
фруктоза) од
дисахарида
(сахароза) и
полисахарида
(скроб,
целулоза,
гликоген)


Укупан број часова:
68

Корелација:
 Физика
 Биологија
 Медицинска биохемија
 Аналитичка хемија
 Фармацеутска хемија са
аналитиком лекова
 Броматологија са
дијететиком
 Токсикологија
 Фармакологија и
фармакотерапија
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 Козметологијa
Образовни профил:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА
Разред:
ДРУГИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и одржање
живота;

Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама;

Упознавање са општим принципима генетике човека;

Упознавање са основним принципима еволуционе биологије.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Основе
молекуларне
биологије

20
















ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу
ученик ће бити у
стању да:
Предмет
 дефинише
истраживања и
предмет
значај молекуларне
истраживања и
биологије
значај
молекуларне
Централна догма
биологије
молекуларне
биологије
 формулише
концепт
Значај протеина за
централне
наследни материјал
догме
Молекуларне
молекуларне
основе
биологије
наслеђивања утврђује значај
нуклеинске
гена за
киселине
формирање
Генетичка шифра
особина живих
Појам и особине
бића (посебно
гена, генске
код човека)
мутације, геном,
 анализира
генотип
процесе
Хумани геном
репликације,
Репликација
транскрипције и
Транскрипција
транслације
Транслација
Рекомбинантна ДНК  образлаже
начине
и генетички
настанка
инжењеринг

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање остварености
исхода

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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за приод 2018-2022. год.
 Молекуларна
биотехнологија
 Историјат ГМО
(генетички
модификовани
организми) и
примери
Употреба ГМ хране

2.

Механизми
наслеђивања
особина

20

 Механизми
наслеђивања,
хромозоми, ген,
генотип, фенотип
 Менделова правила
наслеђивања
 Типови
наслеђивања
особина
 Облици
интеракције међу
генима
 Типови
наслеђивања 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

рекомбинантне
ДНК и ГМО
процењује
позитивне и
негативне ефекте
генетичког
инжењеринга и
молекуларне
биотехнологије на
жива бића
 објасни
појмове:
генерација,
наслеђивање,
хромозом, ген,
генотип и
фенотип
 објасни
Менделова
правила
наслеђивања
 објасни:
интермедиарно
, везано,
кодоминантно
и полигено
наслеђивање
 објасни облике
интеракције
међу генима
(епистатични и
хипостатични
гени,
комплементарн
и гени,
инхибиторни
гени,
плејотропни
ефекат гена)
 објасни
наслеђивања
пола и
наслеђивање
полно везаних
својстава
 објасни факторе
варијабилности
организама у
природи
(комбинативно
наслеђивање,
модификације,
мутације)

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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 објасни
природу и
значај генских
мутација
 наведе врсте и
последице
хромозомских
мутација
(структурних и
нумеричких)
 објасни ХардиВајнбергово
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

3.

Основе
генетике
човека

13

 Методе изучавања
у генетици човека
 Хромозоми човека,
појам кариотипа,
кариограма и
идиограма
 Моногенско
наслеђивање
 Полигено
наслеђивање
 Генетичка контрола
развојних процеса
 Имуногенетика
 Наслеђивање пола
код човека и
особина везаних за
полне хромозоме
 Последице

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе методе
изучавања у
генетици човека
 објасни
појмове:
кариотип,
кариограм и
идиограм
 опише
хромозоме
човека и
наслеђивање
пола код човека
 наведе
неколико
особина човека
које су
детерминисане

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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укрштања у
сродству
 Генетика старења
 Генетичко
саветовање и рано
откривање
наследних болести














4.

Основни
принципи
еволуционе
биологије

15

 Абиогена
еволуција, теорије и
докази еволуције
 Филогенетски
развој живих бића
 Генетичка структура
популације

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





аутозомно
доминантно и
аутозомно
рецесивно
наведе особине
човека које се
наслеђују полно
везане
објасни
генетичку
контролу
развића и
старења човека
објасни
наслеђивање
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,

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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 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

Укупан број часова:

68








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

Корелација:
Хемија
Биохемија
Патологија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Микробиологија са епидемиологијом
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
68
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање теоретских знања о грађи 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 и патогенези вирусних инфекција,
обољењима које изазивају вируси значајни за хуману медицину;
Стицање теоријских знања о паразитима и гљивама, обољењима које изазивају значајним за хуману
медицину.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу
ученик ће бити у

Вредновање
остварености исхода

709

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
стању да:

1.

2

Основне одлике
микроорганизама
узрочника
обољењакод
човека и
испитаивање
осетљивости
бактерија

Основи
епидемиологије
заразних болести

Предмет и циљ
изучавања
микробиологије и
епидемиологије;
 Бактерије, вируси,
паразити и гљиве;
 Облици и величина
бактерија,
распоред, грађа
бактеријске ћелије,
ћелијски зид,
капсула;
 Колоније и
морфологија
бактеријских
колонија;
 Фактори раста
бактерија,
култивисање
бактерија;
 Појам и методе
дезинфекције,
дезинфекциона
средства, физичке
и хемијске методе
стерилизације
 Антибиограм и
његов значај;
Средина у којој се
размножавају
бактерије (природна и
вештачка
 Асоцијације између
бактерија и виших
живих бића, појам
патогености и
вируленције
(инвазивност и
токсичност);
 Инфекција:
дефиниција, врсте,
облици и типови,
заразна болест:
дефиниција,типови
и клиничка
симптоматологија;
 Неопходни фактори
за настанак
инфекције
(Вограликов
ланац);
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разликује
бактеријске
ћелије према
величини,
облику и
грађи;
разликује
услове за раст и
размножавање
бактерија и
начин
размножавања;
препоѕнаје
механизам
деловања
антибактеријск
их лекова са
примерима;
препознаје
механизам
резистенције;
објасни
дифузиони и
дилуциони
метод
антибиограма;
објасни
комбиновани
метод
антибиограма.

препознаје
врсте
симбиотских
асоцијација и
њихов значај у
патогенези
бактеријске
инфекције;
објасни методе
доказивања да
је специфична
бактеријска
врста узрочник
одређене
болести;
раѕликује начин
преношења
инфекције и
настанак
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Епидемијски
процес: настанак,
ток и престанак;
 Мере спречавања и
настанка заразних
болести.
Клицоноштво и његов
медицински значај.

инфективног
процеса;
 повезује врсте
инфекције,
њихов значај у
односу на
узрочника
болести
објасни факторе
адхеренције,
факторе
инвазивности и
токсине бактерија
одговорних за
настанак болести.
 Антиген:
 објасни
дефиниција и
неспецифичне
значај;
одбрамбене
 Неспецифични и
факторе
специфични
природне
имунитет, урођена
имуности и
отпорност;
њихов значај;
 Специфична
 објасни
имуност: имуни
хуморални и
одговор, појам и
ћелијски имуни
дефиниција;.
одговор њихов
 Настанак и улога
значај и
антитела.
разлике;
 Целуларни
 објасни
имунитет; органи
имунски
који учествују у
одговор на
настанку ћелијског
бактерије,
имунитета, улога и
вирусе, гљиве и
подела Т
паразите,
лимфоцита;
њихове
 Вакцине и серуми:
сличности и
врсте вакцина и
разлике;
серума, индикације  објасни
и
имунолошке
контраиндикације.
лабораторијске
 Механизам
методе и њихов
настанка и типови
значај у
преосетљивости.
идентификациј
 Аутоимуне болести.
и бактерија.
 Микроорганизми
као потенцијални
агенси биолошког
рата.
Генетски инжињеринг


3

Имунитет

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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5

Бактериологија

Вирусологија

за приод 2018-2022. год.
Грам позитивне
коке: Стафилококе,
Стрептококе,
Ентерококе;
 Грам негативне
коке: Najseria
meningitidis i
Najserija gonoreja;
 Грам позитивни
бацили:
Korinebakterijum
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 i Borelije;
 Rikecija provazeki i
Rikecija burneti;
 Опште особине
хламидија,
патогеност за људе,
епидемиологија и
заштита;
Узимање и слање
материјала у
лабораторију.
 Опште
карактеристике
вируса:
морфологија, грађа
и структура вируса;
размножавање
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разликује
грађу и
физиологију
Грам
позитивних
бактерија и
објасни
обољења
значајна за
хуману
медицину,
превенција и
лечење;
разликује грађу
и физиологију
Грам
негативних
бактерија ,
објасни
обољења која
изазивају Грам
негативне
бактерије,
превенција и
лечење;
објасни грађу,
физиологију
микоплазми,
објасни
обољења која
изазивају
микоплазме,
превенцију и
терапију.

разликује
величину,
хемијски састав
и структуру
вируса;
класификује
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вируса, односи
међу 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.

6

Паразитологија











Протозое:
дизентерична
амеба и непатогене
амебе дигестивног
тракта;
Флагелати телесних
шупљина: ламблија
интестиналис,
трихомонас
вагиналис;
Крвни и ткивни
флагелати:
лајшманије и
трипанозоме;
Крвне и ткивне
спорозое:
плазмодијум,
токосоплазма
гонди;
Хлеминти,
нематоде: askaris
lumrikoides, trihiuris
trihiura, enterobius
vermikularis,
ankilostoma
duodenale,
strongiloides
sterkoides, trihinela

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

вирусе према
карактеристика
ма вириона и
начину
репликације
анималних
вируса;
 препознаје
начин, фазе,
репликације
вируса;
 повезује
односе вируса
и ћелије
домаћина;
 објасни начин
настанка
вирусне
инфекције и
осетљивост
домаћина на
вирусе
објасни својства и
биолошке ефекте
интеферона
 разликује
облике,врсте и
карактеристике
симбиозa
између
организама ;
 разликује
облике, врсте и
карактеристике
паразита;
 разликује
основне
карактеристике
паразита, на
основу којих је
извршена
подела.
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за приод 2018-2022. год.

Микологија
7

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

68

spiralis;
 Цестоде: tenia
saginata, tenia
solium, tenia
ehinokokus;
 Трематоде: fasciola
hepatika;
Узимање и слање
материјала у
лабораторију.
 Опште
карактеристике
гљива, патогеност
за човека;
површинске,
суперфицијалне
или кожне и
системске микозе;
Условно патогене
гљиве: kandida,
kriptokokus i
pneumocistis karini и
патогене гљиве:
aktinomices, aspergilus.
– Корелација:
Биологија
– Анатомија и
физиологија
– Латинки језик
– Патофизиологија

објасни
морфологију,
културелне и
биохемијске
особине,антиге
на својства и
патогенезу
гљива;
објасни узрочнике
системских микоза


Фармацеутски техничар
Патофизиологија
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском ј.)

Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у /
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Практична
настава:
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Циљеви предмета:
 Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;
Оспособљавање ученика да стечена знања из патологије користе при изучавању клиничких
дисциплина.
Ред
.
бро
ј

1.

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Тема

 Здравље и
болест. Смрт и
знакови смрти

5








- Дефиниција и предмет
изучавања патологије;
Задаци и значај
патологије у дијагностици,
терапији и прогнози
болести;
Дефиниција здравља и
болести;
Смрт организма;
Дефиниција, врсте и
знакови смрти.

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:







2.

3.

 Етиологија и
патогенеза
обољења

 Прилагођавањ
е ћелија и
ткива, њихово
оштећење,
регенерација
и смрт

7

8

Етиологија и патогенеза
болести;

Узорциоштећења ћелија
(егзогенииендогени);

Реверзибилноииреверзиб
илнооштећење ћелија;
Утицај животног доба, пола,
стања организма и наслеђа на
настанак болести



Реверзибилно оштећење
ћелије - мутно бубрење,
вакуолна, слузна,
хидропсна дегенерација,
масна промена;
Процеси адаптације ћелије
- атрофија, хипертрофија,
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разуме да је
здравље стање
равнотеже
између дејства
штетних
чинилаца и
одбрамбене
способности
организма;
објасни значај
патологије;
опише смрт
организма;
наведе
знакови смрти.

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
5. тестове
знања
6. усмено
излагање
7. активност
на часу
8. домаћи
задатак

разликује
појмове
етиологија и
патогенеза;
наброји и
објасни
етиолошке
факторе;
разуме утицај
животног доба,
пола, стања
организма и
наслеђа на
настанак
болести.

разликује
процесе
оштећења
ћелије од
процеса
адаптације;
објасни
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хиперплазија, метаплазија;
Процес старења ћелије
(концепт часовника);
Иреверзибилно оштећење
ћелије – некроза;
Типови и исход некрозе.






4

 Таложење
материја и
поремећаји
пигментације

6













5

 Запаљења

6








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;
Таложењесоликалцијумаи
мокраћнекиселине.



Дефиниција, етиологија,
механизам, знаци и
подела запаљења;
Акутна запаљења;
Хронична запаљења неспецифична и
специфична;
Репарација, регенерација
и зарастање рана.















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

најважније
процесе
ћелијског
оштећења;
објасни
најважније
процесе
ћелијске
адаптације;
разуме процес
старења ћелије
објасни лешне
промене.
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.
препозна
узроке, знаке,
механизам
развоја, ток и
исход
запаљења;
разликује врсте
акутних
запаљења;
разуме
хронично
неспецифично
запаљење;
наведе
најчешћа
грануломатозн
а запаљења туберкулозу и
сифилис;
разуме

716

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
процесе
репарације и
регенерације.

6

8

Однос ткивних течности у
организму;
 Поремећаји волумена
циркулишуће крви:
 едем
 хиперемија
 крвављење;
 Опструктивни поремећаји
циркулације:
 тромбоза
 емболија
 инфаркт.










Поремећаји
промета воде и
циркулације
7

5









Неоплазме




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.









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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.
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;
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8

8











Патологија
кардиоваскуларн
ог и
респираторног
система





Урођене 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;
Патологиоја плеуре.











9

4

Патологија
дигестивног
система







Патологија усне дупље запаљења, преканцерозне
лезије и тумори;
Инфламаторне болести
дигестивног система;
Улкусна болест
гастродуоденума;
Дивертикули,
интестинална опструкција

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



наброји врсте
малигних
тумора, разуме
њихов ток и
исход;
разуме утицај
тумора на
домаћина.
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;
наведеспециф
ичности
запаљењских
процеса органа
респираторног
система;
разликује
узроке и исход
поремећаја
садржаја
ваздуха у
плућима;
разуме
специфичности
тумора
респираторних
органа.
дефинише
морфолошке
карактеристике
и
функционалне
поремећаје
најчешћих
инфламаторни
х болести
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и тумори дигестивног
система;
Патологија
хепатобилијарног система;
Патологија панкреаса.







10

6








Патологија
урогениталног
система, коже,
меких ткива и
костију




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.







11

5





Патологија
нервног и
ендокриног
система






Повишен интракранијални
притисак - хернијација,
едем, хидроцефалус;
Циркулаторни поремећаји
у ЦНС-у - апоплексија;
Трауматско мождано
крварење;
Инфективна обољења
ЦНС-а;
Тумори мозга;
Патологија ендокриног
система.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





дигестивног
система;
разликује
специфичности
најчешћих
тумора
дигестивног
система;
разуме узроке
и исход
интестиналне
опструкције;
наведе
најчешћа
обољења
хепатобилијар
ног 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.
наброји
основне
морфолошке
промене и
функционалне
поремећаје
код обољења
нервног
система;
разуме
основне
морфолошке
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промене и
функционалне
и поремећаје
код обољења
ендокриног
система.

Укупан број часова:

Образовни
профил:
Назив предмета:

66

Корелација:
– Биологија
– Хемија
– Латински језик
– Прва помоћ

Фармацеутски техничар
ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском ј,)

Разред:
други
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
настава:
34
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:
– Упознавање са историјским развојем фармације
– Упознавање са основама здравствене етике и кодексом здравствених радника
– Стицање знања о организацији здравственог система и организацији фармацеутске делатности
– Стицање знања о фармацеутском законодавству
– Развој моралне и професионалне одговорности
 Развијање свести о значају перманентног стручног усавршавања и праћења промена у подручју
законодавства
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова
САДРЖАЈИ по
По завршеној модулу
остварености исхода
модулу
ученик ће бити у стању
да:
Настанак и
8
 Преантички
 наведе како је
 тестове знања
развој
период (Кина,
настала и како се
 усмено излагање
1.
фармације
Индија,
развијала фармација
 активност на часу
Месопотамија,
кроз различите
Израел, Египат)
историјске периоде;
 Антички период
 схвати зашто и наведе
(Грчка и Римско
када је дошло до
царство)
раздвајања
 Период алхемије
фармације и
(доминација
медицине;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

Основе
здравствен
е етике

8









3.

Организац
ија
здравствен
ог система

8









арапске културе)
Салернска школа
– раздвајање
медицине од
фармације
Период средњег
века, са посебним
освртом на српску
фармацију
(етнофармација,
Хиландарски
кодекс)
Период XIX и XX
века
Настанак и развој
државне
фармакопеје
Хипократова
заклетва
Салернски едикт
Женевска
декларација,
Кодекс етике
здравствених
радника
Међународни
фармацеутски
кодекс
Етички принципи
за
биомедицинска
испитивања (СЗО)



наведе како је
настала и како се
развијала државна
фармакопеја
схвати значај и улогу
фармације кроз
историју



Карактеристике
здравственог
система
Здравствена
заштита (услови и
поступак
остваривања
здравствене
заштите)
Делатности
здравствених
установа (типови,
надзор рада,
средства за рад,
органи и
инспекције)
Здравствено



наведе како се
развијала
здравствена етика
разуме и наведе
основне принципе
здравствене етике
разуме и наведе
основне принципе
међународног
фармацеутског
кодекса
примени основне
принципе
здравствене етике и
међународног
фармацеутског
кодекса у
професионалном
раду
објасни организацију
здравственог система
и основне
карактеристике
здравствене заштите;
дефинише делатност
здравствених
установа;
објасни значај и улогу
здравственог
осигурања
примени знања о
делатности
здравствених
установа и
здравственом
осигурању у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











 тестове знања
 усмено излагање
 активност на часу

 тестове знања
 усмено излагање
 активност на часу
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осигурање (значај
и улога, појам
обавезног и
добровољног
осигурања,
осигурана лица,
права из
здравственог
осигурања)

4.

Организац
ија
фармацеут
ске
делатности
и
законодавс
тво

10












Улога агенције за
лекове и
медицинска
средства
Производња и
промет лекова
Производња и
промет
медицинских
средстава
Процедура
уништавања
лекова и
медицинских
средстава
Надзор у
фармацеутској
делатности
Казнене одредбе
закона о
лековима и
медицинским
средствима
Едукација и
усавршавање у
фармацеутској
делатности

свакодневној пракси
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разуме основне
одредбе закона о
лековима и
медицинским
средствима
примени одредбе
закона о лековима и
медицинским
средсвима које се
односе на
производњу и промет
лекова и
медицинских
средстава
примени процедуру
уништавања лекова и
медицинских
средстава у складу са
законом
разуме права и
обавезе запослених у
фармацеутској
делатности
разуме улогу и
овлашћења
здравствених
иснпектора
наведе основне
казнене одредбе
закона о лековима и
медицинским
средствима
схвати важност
професионалне
одговорности и
поштовања законских
одредби
наведе облике
едукације и
усавршавања у
фармацеутској
делатности
разуме значај

 тестове знања
 усмено излагање
 активност на часу
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Укупан број
часова:

за приод 2018-2022. год.

34

Корелација:

–
–
–
–

професионалне
одговорности и
перманентног
стручног
усавршавања
Историја
Фармацеутско технолошке операције и
поступци
Фармацеутска технологија
Фармакогнозија са фитотерапијом

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Аналитичка хемија
Разред:
II
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
68
68
Недељни фонд часова:
2
2

Практична настава:

Подела одељења у групе: Одељење се дели у групе приликом реализације вежби (до 10 ученика у групи)
Циљеви предмета:
– Стицање теоријских и практичних знања о хемијским својствима појединих аналитичких група
хемијских супстанци;
– Упознавање метода квалитативне и квантитативне хемијске анализе;
– Савладавање техника извођења анализа;
– Развијање свести и одговорности о значају тачности и прецизности извођења хемијских анализа у
циљу утврђивања састава и количине супстанци.
Ред.
број

1.

Модул

Квалитативна
хемијска анализа

Број
часова

34

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

Теорија:
 Квалитативна
хемијска анализаподела и задатак
 Хемијске реакцијејонске реакције;
 Карактеристичне
хемијске реакције;
 Принцип поделе
катјона на
аналитичке групегрупни реагенси;
 Принцип поделе
анјона на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:
 напише јонске
реакције;
 oбјасни принципе
поделе катјона на
аналитичке групе;
 oбјасни принципе
подела анјона на
аналитичке групе;
 oбјасни групне
реагенсе;
 наведе називе и
особине
комплексних
једињења.

Вредновање
остварености исхода









праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
тестове
практичних
вештина
дневнике вежби
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аналитичке групе;
Комплексна
једињења.
Вежбе:
 Упознавање са
радом у аналитичкој
лабораторији,
коришћење
реагенаса и
извођење
квалитативне
анализе;
 Прва аналитичка
група катјона
(групни
реагенс,упознавање
реакција на сребро
(I) јон и олово(II)
јон);
 Друга аналитичка
група катјона (сулфо
базе и сулфо
киселина, групни
реагенс,
упознавање
реакција на жива (II)
јон, бизмут (III) јон,
бакар (II) јон и арсен
(III) јон);
 Трећа аналитичка
група катјона
(групни
реагенс,упознавање
реакција на гвожђе
(III) јон, цинк (II) јон
и алуминијум (III)
јон, амфотерност
цинк (II) хидроксида
и алуминијум (III)
хидроксида);
 Четврта аналитичка
група катјона
(групни реагенс,
упознавање
реакција на
баријум (II) јон и
калцијум (II) јон);
 Пета аналитичка
група (упознавање
реакција на калијум
(I) јон, натријум (I)
јон, амонијум јон и
магнезијум (II) јон);
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напише реакције
за доказивање
катјона;
oдреди катјоне у
раствору;
напише реакције
за доказивање
анјона;
oдреди анјоне у
раствору;
oдреди састав
непознате соли;
правилно рукује
лабораторијским
прибором и
реагенсима.
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Упознавање
реакција на
хлоридни,
бромидни, јодидни,
нитритни, ацетатни
и сулфидни јон;
 Упознавање
реакција на
карбонатни,
оксалатни, боратни
и сулфитни јон;
 Упознавање
реакција на
фосфатни,
тиосулфатни,
нитратни и
сулфатни јон;
Извођење самосталне
анализе.


2.

3.

Раствори

Примена хемијске
кинетике на раствор
електролита

13

19

Теорија:
 Вода као
растварач,процес
растварања;
 Растворљивост;
 Прави растворисастав раствора;
 Масени удео,
количинска
концентрација,
масена
концентрацијазадаци;
Колоидни раствори.

Теорија:
 Електролити-степен
јонизације, слаби и
јаки електролити;
 Сузбијање
јонизације слабих
електролита;
 Константа
јонизације;
 Јонски производ
воде;
 Водонични

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

илуструје
структуру
молекула водеводоничну везу и
утицај структуре
воде на
растворљивост;
 објасни како се
мења
растворљивост са
температуром;
 израчуна
концентрацију
раствора;
 објасни особине
колоидних
раствора;
објасни разлику
између правих и
колоидних раствора
 разликује јаке и
слабе
електролите
 објасни како се
сузбија јонизација
слабих
електролита;
 разуме значај
константе
јонизације;
 повезже јонски
производ воде и












праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
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експонент;
Пуфери;
Израчунавање рН
вредности у
растворима пуфера;
Хидролиза соли;
Сузбијање
хидролизе;
Производ
растворљивости;
Образовање талога;
Растварање талога;











Теорија:
4.

Гравиметрија

18








Принципи
гравиметрије;
Операције у
гравиметријској
анализи;
Израчунавање
резултата у
гравиметрији;
Израда
стехиометријских
задатака.

Вежбе:
 Мерење на
аналитичкој ваги;
 Одређивање
кристалне воде у
баријум хлориду;
 Одређивање
гвожђа;
Одређивање хлорида.
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рН;
објасни
механизам
дејства пуфера,
капацитет
пуфера;
израчуна рН
вредност у
раствору пуфера;
направи раствор
пуфера;
објасни како
реагује водени
раствор соли;
сузбије хидролизу
раствора соли;
објасни производ
растворљивостиобразовање
талога и
растварање
талога;
објасни принципе
гравиметријске
анализе;
објасни операције
у гравиметријској
анализи;
израчуна
резултате у
гравиметријској
анализи;
наведе примере
гравиметријских
одређивања.









праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
тестове
практичних
вештина
дневнике вежби

мери на
аналитичкој ваги;
објасни операције
у гравиметријској
анализи;
самостално уради
гравиметријску
анализу;
одреди кристалну
воду у баријум
хлориду;
гравиметријски
одреди гвожђе;
гравиметријски
одреди хлориде.
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5.

Квантитативна
хемијска
25
анализа:волуметрија
- метода
неутрализације

за приод 2018-2022. год.
Теорија:
 Општи принципи и
подела
волуметрије;
 Стандардни
раствори (примарни
и секундарни);
 Титрација, завршна
тачка титрације
 Израчунавање
резултата
волуметрије;
 Метода
неутрализацијестандардни
раствори, завршна
тачка титрације,
избор индикатора;
 Титрација јаке
киселине јаком
базом;
 Титрација слабе
киселине јаком
базом;
Титрација полибазних
киселина;
Вежбе:
 Припремање и
израчунавање
концентрације
примарног
стандардног
раствора калијум
хидроген
карбоната;
 Припремање и
стандардизација
секундарног
стандардног
раствора
хлороводоничне
киселине;
 Припремање и
секундарног
стандардног
раствора натријум
хидроксида;
 Одређивање
натријум
хидроксида;
 Одређивање
сулфатне киселине;
 Одређивање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
























разликује
квантитативну од
квалитативне
анализе;
наведе поделу и
основне
принципе
волуметријске
анализе;
разликује
примарне и
секундарне
стандардне
растворе;
одреди завршну
тачку титрације и
бира
одговарајући
индикатор;
објасни киселобазне
индикаторе;
израчуна
концентрацију
испитиваног
раствора или
масу супстанце у
испитиваном
раствору;
прати промену рН
у току титрације;









праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
тестове
практичних
вештина
дневнике вежби

пипетира и
титрује;
припреми
раствор одређене
концентрације;
припреми
примарни
стандардни
раствор калијум
хидроген
карбоната;
припреми
секундарни
стандардни
раствор хлоридне
киселине;
припреми
секундарни
стандардни
раствор натријум
хидроксида;
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ацетатне киселине

6.

Волуметрија-метода
преципитације,
комплексометрија и
оксидоредукција

27

стандардизује
раствор хлоридне
киселине;
 стандардизује
раствор натријум
хидроксида;
 самостално уради
волуметријску
анализу;
 одреди методом
неутрализације
масу натријум
хидроксида у
раствору;
 одреди методом
неутрализације
масу сулфатне
киселине у
раствору;
одреди методом
неутрализације
масу ацетатне
киселине.
Теорија:
 објасни како се
 Метода
стандардизује
преципитацвије;
секундарни
 Метода
стандардни
комплексометрије;
раствор сребро
 Метални
нитрата;
индикатори;
 објасни како се
 Метода
одређују хлориди
оксидоредукцијеметодом
теоријске основе и
преципитације;
оксидоредукциони
 објасни
потенцијал;
стандардне
 Перманганометријарастворе у
стандардни
методи
раствори и
комплексометриј
одређивање
е;
завршне тачке
 знати металне
титрације;
индикаторе;
 Јодометрија и
 одреди масу
јодиметријаметала методом
стандардни
комплексометриј
раствори и
е;
одређивање
 објасни
завршне тачке
оксидоредукцион
титрације;
а средства;
 Израда
 објасни
стехиометријских
оксидоредукцион
задатака;
и потенцијал;
Вежбе:
 припреми и
 Припремање
стандардизује

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
тестове
практичних
вештина
дневнике вежби
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примарног
стандардног
раствора натријум
хлорида и
израчунавање
његове
концентрације;
 Припремање и
стандардизација
секундарног
стандардног
раствора сребро
нитрата титрацијом
по Мору;
 Одређивање
натријум хлорида
поМору;
 Припремање
примарног
стандардног
раствора
комплексона III и
израчунавање
његове
концентрације;
 Одређивање
калцијума;
 Припремање
примарног
стандардног
раствора натријум
оксалата и
израчунавање
његове
концентрације;
 Припремање и
стандардизација
секундарног
стандардног
раствора калијум
перманганата;
 Одређивање гвожђа
методом
Оксидо
редукције.
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секундарни
стандардни
раствор калијум
перманганата;
објасни методу
перманганометри
је;
објасни методу
јодиметрије.

примени стечено
знање о
волуметрији у
методи
преципитације,
комплексометриј
еи
оксидоредукције;
припреми
примарни
стандардни
раствор натријум
хлорида;
припреми
секундарни
стандардни
раствор сребро
нитрата;
стандардизује
раствор сребро
нитрата;
одреди масу
натријум хлорида
титрацијом по
Мору;
припреми
примарни
стандардни
раствор
комплексона III;
одреди масу
калцијума у
раствору методом
комплексометриј
е;
припреми
примарни
стандардни
раствор натријум
оксалата;
припреми
секундарни
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стандардни
раствор калијум
перманганата;
 стандардизује
раствор калијум
перманганата;
одреди масу гвожђа
методом
оксидоредукције.

Укупан број часова:

136

Корелација:
Хемија

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив
Фармацеутска технологија
Предмет
се
реализује
на
српском
и енглеском језику (најмање 30% на енглеском ј,)
предмета:
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у
Практична настава:
фонд
блоку:
часова:
68
102
60
Недељни
2
3
/
фонд
часова:
Подела
-ученици се деле на групе до 10 ученика
одељења
у групе:
Циљеви предмета:
-Упознавање саначином прописивања и издавања лекова;
-Стицање знања о врстама и особинама сировина и амбалаже за израду и паковање појединих типова
фармацеутских препарата;
-Стицање знања о начину, специфичностима израде и сигнирању разних облика фармацеутских

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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препарата у магистралној, галенској и индустријској пракси и начину испитивања квалитета готових
препарата према фармакопејским захтевима и стицање одговарајућих практичних вештина;
-Повезивање стечених знања о особинама и изради фармацеутских препарата са фармацеутским
операцијама и уређајима који се користе за њихову израду;
-Упознавање са принципима добре произвођачке праксе (GMP) и обезбеђивања квалитета;
-Упознавање са принципима добре праксе у дистрибуцији (GDP);
-Формирање свести о важности поштовања прописа израде фармацеутских препарата,правилном
сигнирању и чувању за квалитет готовог фармацеутског препарата;
-Подстицање жеље за сталним професионалним усавршавањем;
Развој особина неопходних за рад у струци:прецизност, уредност, лична и професионална
одговорност, спремност за тимски рад
Ред.
број

2.

Модул

Фармац
еутски
препар
ати
типа
прашко
ва

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу

24 (10 часова Теорија:
теорија, 14
-Предности и
часова вежбе) недостаци прашкова
као облика
дозирања;
-Подела прашкова по
Ph.Jug. IV, ;
-Методе
прописивања
прашкова по
рецепту;
-Особине,
паковање,сигнирање
и употреба и
испитивање свих
официналних врста
прашкова (осим
стерилних)
Вежбе:
-Израда свих врста
официналних
прашкова (осим
стерилних)
- Фармакопејска
испитивања
прашкова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у стању
да:
-наведе предности
недостатке прашкова
као облика дозирања;
-објасни методе
прописивања
прашкова по рецепту,
-објасни израду,
особине, начин
паковања,сигнирања и
употребу свих врста
официналних
прашкова (осим
стерилних)
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања прашкова;
-разуме значај
прашкова и њихово
дозирање
-правилно изради
препарат типа
прашкова (осим
стерилних);
-правилно запакује
препарате типа
прашкова у прописану
амбалажу и прописно
их сигнира;
-изведе испитивања
варирања масе
прашкова

Вредновање
остварености
исхода
Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-наведе
предности
недостатке
прашкова као
облика
дозирања;
-објасни методе
прописивања
прашкова по
рецепту,
-објасни израду,
особине, начин
паковања,сигнир
ања и употребу
свих врста
официналних
прашкова (осим
стерилних)
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања
прашкова;
-разуме значај
прашкова и
њихово
дозирање
-правилно изради
препарат типа
прашкова (осим
стерилних);
-правилно
запакује
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препарате типа
прашкова у
прописану
амбалажу и
прописно их
сигнира;
-изведе
испитивања
варирања масе
прашкова

1.

3.

Начин
пропис
ивања и
дозира
ња
лекова

25 (10 часова
теорија, 15
часова
вежби)

Теорија:
-рецепт као облик
прописивања лекова
(делова рецепта,
начин прописивања
рецепта, издавање
лекова на основу
рецепта);
-Латински називи и
скраћенице који се
користе у
магистралној пракси
и при прописивању
рецепта;
-Дозирање лекова
(дозе и
препрачунавањ
доза,прерачунавање
терапеутских
концентрација)
Вежбе:
-Упознавање са
обрасцем за писање
рецепта;
-Увежбавање
латинских израза и
скраћеница
-Прерачунавање
доза (задаци( према
маси,узрасту и
телесној површини;
-Прерачунавање
терапеутских
концентрација

-разуме значај рецепта
као облика
прописивања лекова;
-наведе делове
рецепта;
-објасни начин
прописивања лекова
на рецепт;
-дефинише значење
дозирања лека;
-разуме значај доза за
децу и одрасле;
-прерачуна дозе према
маси, узрасту и
телесној површини

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-разуме значај
рецепта као
облика
прописивања
лекова;
-наведе делове
рецепта;
-објасни начин
прописивања
лекова на рецепт;
-дефинише
значење
дозирања лека;
-разуме значај
доза за децу и
одрасле;
-прерачуна дозе
према маси,
узрасту и
телесној
површини

Фармац
еутски
препар
ати
типа
раствор

53 (20 часова
теорија, 33
часова
вежби)

Теорија:
-Дефиниција
раствора;
-Предности и
недостаци раствора
као облика

-наведе Предности и
недостатке раствора
као облика дозирања
-објасни улогу правих
и колоидних раствора
у фармацији;

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-наведе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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дозирања;
-Улога правих и
колоидних раствора
у фармацији;
-Подела раствора
према Ph.Jug. IV,
Ph.Jug. V;
-Дефиниција
растворљивости,
фактори који утичу на
растворељивост,
изражавање
растворљивости по
Ph.Jug. IV, Ph.Jug. V;
-Примена
посредника за
растварање;
-Класификација и
особине растворача
за израду
фармацеутских
раствора;
-Особине, начини
добијања и
испитивање
пречишћене воде;
-Особине, начин
прописивања,пакова
ње,сигнирање,употр
еба и испитивање
свих официналних
врста раствора (осим
стерилних)
Вежбе:
-Добијање и
испитивање
пречишћене воде;
-Израда свих
официналних врста
раствора (осим
стерилних);
-Фармакопејска
испитивања раствора

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-наведе поделу
раствора према
Ph.Jug. IV, Ph.Jug. V;
-објасни
растворљивост;
-наведе врсте и
особине растворача за
израду фармацеутских
раствора;
-објасни израду,
особине, начин
прописивања,паковањ
е,сигнирање,употерба
и испитивање свих
официналних врста
раствора (осим
стерилних);
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања раствора;
-схвати значај
појединих врста
раствора у савременој
терапији,
-на основу
официналног прописа
или рецепта правилно
изради све врсте
официналних раствора
(осим стерилних),
запакује их у
прописану амбалажу и
прописно сигнира.

предности и
недостатке
раствора као
облика дозирања
-објасни улогу
правих и
колоидних
раствора у
фармацији;
-наведе поделу
раствора према
Ph.Jug. IV, Ph.Jug.
V;
-објасни
растворљивост;
-наведе врсте и
особине
растворача за
израду
фармацеутских
раствора;
-објасни израду,
особине, начин
прописивања,пак
овање,сигнирање
,употерба и
испитивање свих
официналних
врста раствора
(осим стерилних);
-наведе и објасни
фармакопејска
испитивања
раствора;
-схвати значај
појединих врста
раствора у
савременој
терапији,
-на основу
официналног
прописа или
рецепта
правилно изради
све врсте
официналних
раствора (осим
стерилних),
запакује их у
прописану
амбалажу и
прописно
сигнира.
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Фармац
еутски
екстрак
тивни
препар
ати

38 (18 часова
теорија, 30
часова
вежби)

Теорија:
-Екстракцијадефиниција, циљ и
закони екстракције;
-Официналне методе
екстракције по
Ph.Jug. IV;
-Растварачи за
израду
екстрактивних
препарата;
Особине,паковање,с
игнирање и употреба
елстрактивних
препарата;
-Стандардизација
екстрактивних
препарата
Вежбе:
-Израда свих врста
екстрактивних
препарата
(мавцерата,инфуза,д
екокта и
тинктура,сирупа,чајн
их мешавина);
-Фармакопејска
испитивања
екстрактивних
препарата

-објасни методе
екстракције (
официналне методе
екстракције по Ph.Jug.
IV);
-опише особине
растврача за
екстракцију;
-објасни
израду,сособине,паков
ање, сигнирање и
употребу свих врста
екстрактивних
препарата;
-објасни
фармакопејска
испитивања
екстрактивних
препарата;
-схвати место и улогу
екстрактивних
препарата у
савременој терапији
(фитотерапија);
-правилно изради
различите врсте
екстрактивних
препарата;
-запакује их у
прописану амбалажу и
прописино сигнира

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-објасни методе
екстракције (
официналне
методе
екстракције по
Ph.Jug. IV);
-опише особине
растврача за
екстракцију;
-објасни
израду,сособине,
паковање,
сигнирање и
употребу свих
врста
екстрактивних
препарата;
-објасни
фармакопејска
испитивања
екстрактивних
препарата;
-схвати место и
улогу
екстрактивних
препарата у
савременој
терапији
(фитотерапија);
-правилно изради
различите врсте
екстрактивних
препарата;
-запакује их у
прописану
амбалажу и
прописино
сигнира

Фармац
еутски
препар
ати
пакован
и под

10

Теорија:
-Подела
фармацеутских
препарата пакованих
под притиском
-Аеросоли-

-наведе поделу
фармацеутских
препарата пакованих
под притиском;
-схвати значај и улогу
наведених препарата у

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
-наведе поделу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ом

6.

7.

Апотека

Рецепту
рна
израда
прашко
ва,
раствор
аи
екстрак
тивних
препар
ата

30

30

за приод 2018-2022. год.
дефиниција,састав,за
хтеви за
аеросоле,означавањ
е аеросола,врсте и
особине потосних
гасова за
аеросоле,посуде за
оаковање аеросола;
-Препарати за
инхалацијудефиниција,особине,
подела (течни
препарати за
инхалацију, течни
препарати за
растпршивање,
препарати за
инхалацију под
притиском и са
дозатором,
прашкови за
инхалацију)
Вежбе у блоку:
-делови апотеке
-организација и
расподела послова у
апотеци(наручивање,
запремање
распоређивање,лаге
ровање робе,
магистрална израда
препарата и лекова
на рецепт, ручна
продаја,
организација
дежурства);
-Евиденција у
апотеци;
-Примена рачунара у
обради података у
апотеци
Вежбе у блоку:
-Рецетурна израда
прашкова, раствора и
екстрактивних
препарата.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

савременој терапији

фармацеутских
препарата
пакованих под
притиском;
-схвати значај и
улогу наведених
препарата у
савременој
терапији

- објасни организацију
и расподелу послова у
апотеци;
-наведе начин и врсте
вођења евиденције у
апотеци

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
- објасни
организацију и
расподелу
послова у
апотеци;
-наведе начин и
врсте вођења
евиденције у
апотеци

-самостално реши
проблеме везане за
израду препарата типа
прашкова, раствора и
екстрактивних
препарата .

Након
реализованог
модула/теме
ученик/-ца је у
стању да:
- самостално
реши проблеме
везане за израду
препарата типа
прашкова,
раствора и
екстрактивних
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препарата .

Укупан број
часова:

230

Корелација:
 Хемија
 Биологија
 Физика
 Математика
 Анатомија и физиологија
 Латинки језик
 Микробиологија са епидемиологијом
 Здравствена психологија
 Патофизиолигија
 Аналитичка хемија
 Организација фармацеутске делатности
 Фармацеутскo технолошке операције и поступци
 фармакогнозија са фитофармацијом
 Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
 Броматологија са дијететиком
 Токсикологија
 Фармакологија и фармакотерапија
 Козметологија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Фармакогнозија са фитотерапијом
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
68
68
30
Недељни фонд
2
2
часова:
Подела одељења у
Две(по 15 ученика)
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о сировинама природног порекла која имају лековита својства или имају неку
другу примену у савременој фармацеутској пракси (особине, порекло, састав, деловање,
употреба);
– Стицање практичних вештина везаних запроцесе идентификације и оцене квaлитета сировина
природног порекла које се користе у фармацеутској пракси;
– Стицање знања о физиолошки активним супстанцама које настају биохемијским путевима у
биљном организму као и о њиховом деловању у смислу терапије или адјувантне тарапије
одређених обољења;
– Стицање знања о фитопрепаратима и рационалној фитотерапији као и о употреби појединих
дрога или њихових састојака за израду фитопрепарата;
– Стицање знања о организованом узгоју лековитог биља и производњи дрога за фармацеутску
употребу;
– Развијање професионалне рутине и односа у професионалном раду са лековитим и другим
фармацеутским сировинама природног порекла.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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број

1.

Модул

Дроге,
фитотерапија
и
фитопрепарат
и

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

 теоријска
настава (14
часова)
 вежбе (14
часова)

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

Теорија:
 Историјски преглед
употребе дрога у
терапији;
 Биологија ћелије и
ткива;
 Дефиниција,
класификација и
порекло дрога;
 Вегетативни органи и
размножавање
биљака;
 Систематика биљака;
 Сакупљање дрога,
њихова обрада;
 Испитивање
квалитета дрога и
фактори који утичу на
квалитет дрога;
 Секундарни
метаболити биљака;
 Карактеристике,
особине и
класификација
фитопрепарата;
 Принципи
фитотерапије.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеном
модулу ученик
ће бити у стању
да:
Теорија
 наведе историју
лечења биљем
као и употребу
дрога кроз
историју;
 објасни грађу
биљне ћелије,
биљна ткива,
организацијациј
у биљних
организама;
 наведе основне
принципе
систематике
биљака;
 наведе опште
принципе
сакупљања
дрога из
природе као и
организоване
производње
дрога;
 објасни
примарну
обраду дрога
(сакупљање,
сушење,
стабилизација ,
уситњавање);
 наведе и
објасни узроке
кварења дрога;
 наведе начине
спречавања
кварења дрога;
 наведе основне
принципе
настанка
физиолошки
активних
супстанци у
сировинама
природног
порекла;
 наведе
принципе

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове
знања
 дневнике
вежби
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Вежбе:
 Цитологија и
хистологија биљака;
 Фармацеутска
систематика биљака;
 Сушење,
уситњавање,
стабилизација и
паковање дрога
 Параметри
испитивања;
квалитета
фитопрепарата.

2.

Сапонозиди и
сапонозидне
дроге

 теоријска
настава (12
часова)
 вежбе (12
часова)

Теорија:
 Сапонозиди:
дефиниција,
особине, хемијска
грађа, подела,
доказивање,
одређивање,
екстракција;
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и делују
експекторантно:
Primulae radix
Senegae radix
Verbasci flos
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и делују
диуретично:
Herniariae herba
Equiseti herba
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и делују
антиинфламаторно:
Glycyrrhizae radix
Hippocastani semen
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и делују
адаптогено:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

рационалне
фитотерапије;
 наведе основне
карактеристике
и параметре
испитивања
квалитета
фитопрепарата.
Вежбе
 Препозна
делове биљака;
 Наведе
ботаничку и
фармацеутску
номенклатуру
биљних
фамилија;
 изведе правлно
паковање
дрога

Теорија
 наведе основне
особине
сапонозида;
 наведе општу
хемијску
структуру
сапонозида;
 наведе могуће
начине
идентификације
сапонина;
 наведе начин
одређивања
количине
сапонозида у
дрогама;
 опише начин
изолације
сапонина из
дроге;
 опише начин
правилног
екстраховања
активне
материје из
дроге;
 схватити значај
употребе

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове
знања
 тестове
практичних
вештина
 дневнике
вежби
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Ginseng radix
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и
користе се у
дерматологији и
козметици:
Hederae helicis folium
Calendulae flos
 Дроге које садрже
тритерпенске
сапонозиде и
користе се за њихово
изоловање:
Saponariae radix
Quillaiae cortex
 Дроге које садрже
стeроидне
сапонозиде и
користе се за њихово
изоловање:
Dioscoreae tuber

3.

Танини и
танинске
дроге





Вежбе:
 Сапонозиди:
доказивање,
одређивање;
 Макроскопија
и микроскопија
сапонозидних дрога.
теоријска Теорија:
настава
 Танини:
(10
дефиниција,
часова)
особине, хемијска
вежбе
грађа, подела,
(10
доказивање,
часова)
одређивање,
екстракција.
 Дроге које садрже
хидролизујуће
танине:
– Gallae
 Дроге које садрже
кондензоване
танине:
– Tormentilae
rhizoma
– Hyperici herba
 Дроге које садрже
мешовите танине:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

сапонозидних
дрога у
савременој
терапији.

Вежбе
 препозна биљку
у природи,
правилно убере
дрогу, осуши је,
чува;
 препозна дрогу
макроскопски и
микроскопски.









Теорија
наведе
основне
особине
танина;
објасни
поступак
изолације
танина из
дроге;
дефинише
значај
употребе
танинских
дрога у
савременој
терапији;
наведе
основне
појмове о

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остваренос
ти исхода

тестове
знања

дневнике
вежби
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–
–

Quercus cortex
Hamamelidis
folium






Вежбе
 Танини доказивање,
одређивање;
 Макроскопија
танинских дрога.

4

Дроге које
садрже
деривате
флороглуцин
ола, етарска
уља и смоле





теоријска Теорија:
настава
 Етарска уља:
(20
дефиниција,
часова)
особине, хемијска
вежбе
грађа, подела,
(20
доказивање,
часова)
добијање,
локализација,
екстракција.
 Ароматичне дроге
са седативним
деловањем:
– Valerianae radix
et rhizoma
 Ароматичне дроге
са деловањем на
респираторне
органе:
– Anisi fructus
– Thymi folium

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

дрогама које
садрже
танине;
наведе
основне
појмове о
дрогама које
садрже
деривате
флороглуцино
ла;
наведе
поступак
екстраховања
активних
материја из
дроге;
препозна
дрогу
макроскопски

Вежбе

да препозна
биљку у
природи, да
правилно
убере дрогу,
осуши је,
чува;

препозна
дрогу
макроскопски
Теорија

наведе
основне
особине
етарских уља
и њихову
распрострање
ност у
природи;

наведе и
опише начине
идентификац
ије етарских
уља и
одређивање
њихове
количине у
дрогама;

наведе
основне

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остваренос
ти исхода

тестове
знања

тестове
практични
х вештина

дневнике
вежби
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–
–

















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Foeniculi fructus
Eucalypti folium
Ароматичне дроге
са
антииинфламаторни
м деловањем:
– Chamomillae
flos
Ароматичне дроге
са стомахичним
деловањем:
– Menthae
piperitae folium
– Melissae folium
– Carvi fructus
– Coriandri fructus
Ароматичне дроге
која делују као
горка средства:
– Absinthii herba
– Millefolii herba
Ароматичне дроге
са диуретичним
деловањем:
– Juniperi fructus
– Petroselini radix
Ароматичне дроге
са антисептичним
деловањем:
– Salviae folium
– Caryophylli flos
Ароматичне дроге
са рубефацијентним
деловањем:
 Lavandulae flos
 Rosmarini folium
 Camphorae
aetheroleum
Ароматичне дроге
са
антихелминтичним
и инсектицидним
деловањем:
– Cinae flos
– Pyrethri flos
Ароматичне дроге
које се користе као
коригенси:
– Citri flavedo
– Zingiberis
rhizoma
– Cinnamomi
cortex









појмове о
дрогама које
садрже
етарско уље;
дефинише
значај
употребе
појединих
дрога са
етарским
уљем у
терапији;
наведе
основне
појмове
смолама,
балзамима и
олеорезинам
а (хемијски
састав,
деловање,
употреба);
наведе
могуће
начине
добијања
смола,
балзама или
олеорезина
из природних
извора;
објасни значај
употребе
смола,балзам
аи
олеорезина.
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–

Vanillae fructus

Смоле, балзами и
олеорезине:
– Terebinthina et
colophonium
– Balsamum
peruvianum
– Balsamum
tolutanum
– Resina benzoe
– Мastix.
Вежбе

Етарска уљадоказивање,
добијање;

Макроскопија и
микроскопија
ароматичних дрога;

Макроскопија и
органолептичке
Вежбе
особине: Balsamum  препозна
peruvianum, Resina
дрогу
benzoe
макроскопски
и
микроскопски
;

изолује
етарска уља
из дрога;

препозна
биљку у
природи, да
правилно
убере дрогу,
осуши је;

препозна
дрогу
макроскопски

5.

Масне
материје
(липиди),
угљени
хидрати,
слатке дроге,
гуме и слузи





теоријска Теорија:
настава
 Масти, уља.
(12
– Jecoris oleum
часова)
– Ricini oleum
вежбе
– Olivae oleum
(12 часа)
– Lini oleum
 Mасна уља са γлиноленском
киселином
Oenotherae oleum

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија

наведе
основне
појмове о
липидима
(структура,
класификациј
а, особине) ;

наведе
биолошке

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остваренос
ти исхода

тестове
знања

дневнике
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 Природни воскови:
– Cera jojobae
– Cera alba et
flava
– Cetaceum
– Cera lanae
 Лецитин
 Glycina max
 Угљени хидрати
природног порекла
који се користе у
фармацеутској
пракси (особине,
употреба, порекло):
– D-glukoza
– D-fruktoza
– D-manitol
– D- Sorbitol
– Saharoza
– Skrob
– Dekstrin
– Ciklodekstrin
– Dekstran
– Inulin
 Слатке дроге:
– Mell
 Manna
 Природне гуме:
– Acaciae gummi
– Tragacantha
 Слузне дроге:
– Altheae radix et
folium
– Malvae flos
– Farfarae folium
– Lini semen
– Salep tuber
– Agar
– Karagen
– Lichen islandicus
– Plantago spp.
Вежбе
 Органолептичке
особине и
идентификација
масних
материја(Jecoris
oleum, Ricini oleum,
Olivae oleum, Lini
oleum, Cera alba,
Cetaceum,Cera
lanae)
 Макроскопија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа













изворе који
их садрже;
дефинише
значај
липидних
материја у
терапији и
фармацеутско
ј пракси;
наведе
основне
појмове о
гумама и
слузима;
наведе
основне
појмове о
дрогама које
садрже гуме и
слузи;
препозна
биљку у
природи, да
правилно
убере дрогу,
осуши је,
чува;
наведе
начине
екстракције
активних
материја из
дроге;
дефинише
значај
употребе
дрога са
гумама и
слузима у
терапији

вежби

Вежбе:
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дрога;
 Микроскропија
скроба;
 Макроскопија
дрога.

6.

Хербаријум
лековитог
биља, узгој
лековитог
биља и
организована
производња
дрога

вежбе у
блоку (30
часова)

Израда хербаријума
лековитог биља из
свих обрађених
фармакогнозијских
група;
Посета центрима који
се баве производњом
лековитог биља и
биљних дрога од
гајења, преко брања,
сушења, прераде до
паковања и чувања.
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идентификује
и изолује
масне
материје из
природних
извора

препозна
дрогу
макроскопски
и
микроскопски
(скроб)

препозна
дрогу
макроскопски
 препозна
одговарајуће
биљке на
терену на
коме су
распрострање
не;
 наведе
најпогодније
време и начин
за брање
одговарајућих
дрога;
 на правилан
начин сакупља
дроге;
 оствари
професионалн
ији однос
према
лековитом
биљу и
његовом узгоју
и преради;
 опише изглед
и наведе
принцип рада
уређаја који се
користе у
производњи
биљних дрога;
опише
организацију
рада и реалне
услове рада у
оквиру
производње
биљних дрога.


Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остваренос
ти исхода

дневнике
вежби
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Укупан број часова:
166

Корелација:
– Хемија
– Биологија
– Латинки језик
– Алитичка хемија
– Организација
фармацеутске
делатности
– Фармацеутске
операције и
поступци
– Фармацеутска
хемија са
аналитиком
лекова
– Броматологија са
дијететиком
– Токсикологија

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Грађанско васпитање
Разред:
ДРУГИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
34
/
/
Недељни фонд
/
/
часова:
Подела одељења у
Да
групе:
Циљеви предмета:






/
/

Упознавање ученика са врстама права и природом (универзалност, целовитост,
недељивост)
Упознавање ученика са начинима и механизмима заштите права
Сагледавање значаја личног ангажовања у заштити сопствених права и права других људ
Подстицање ученика на активну партципацију у животу школе
Развијање вештина планирања акција

Ред.
број

Практична настава:

Број
Тема

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

часова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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1
.

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТ
И

18

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

Потребе и права
Права и правила
Права и закони
Међународна
документа о
заштити права
Права и вредности

Врсте права
Односи међу
правима
Сукоб права
Дечја и људска
права

Конвенције и
заступљеност права
у штампи
Одговорност
одраслих
Одговорност деце
Кршење права
детета
Заштита права
детета

● Објасни
значење и
смисао људских
права



Праћење
остварено
сти исхода
Активност
на часу

● Разликује врсте
људских права
(лична,
политичка,
социјалноеконо
мска, културна,
здравствена
права)
● Анализира и
објашњава
однос права и
одговорности
● Објасни
целовитост и
узајамну
повезаност
људских права
● Објасни
универзалност и
развојност
људских права
● Објашњава
потребу
посебне
заштите права
детета
● Проналази
примере и
показатеље
остваривања и
кршења
људских праваа
● Процени
положај
појединца и
друштвених
група са аспекта

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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људских права
● Објасни
механизме и
начине за
заштиту
људских права
● Анализира и
тумачи основна
међународна и
домаћа
документа из
области
људских права
● Објасни улогу
најзначајнијих
институција и
процедуре
заштите
људских права
Објасни улогу
појединца и група
у заштити људских
права

ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

16

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

Идентификује
проблеме у
својој локалној
заједници/
школи

●

Анализира
изабране
проблеме,
изучава их

●

Предлаже
активности и
дискутује о
њима са
осталим
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члановима
тима

●

Сарађује 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
●
Укупан број часова:

34

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Други
Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд
часова:

Теоријска
настава:
34
1

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

/
/
/
Недељни фонд
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно
искуство традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима
пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање
духовних и животних вредности Цркве којој историјски припадају; чување и неговање
сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве
треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских
искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и
достигнућа човечанства.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној
остварености
Тема
теми ученик ће
исхода
бити у стању да:
I – УВОД
1
• Специфичности
• моћи да
наставе
сагледа садржаје Евалуацију
1.
1. Понављање
Православног
којима ће се
наставе
кључних
катихизиса у
бавити
(процењивање
појмова
средњој школи и
настава
успешности
обрађених у
гимназијама;
Православног
реализације
првом
• Рекапитулација
катихизиса у току наставе и
разреду средње
обрађених
2.
остварености
школе
садржаја о Богу,
године
задатака и исхода
Цркви као
средњошколског наставе)
богослужбеној
или гимназијског наставник ће
заједници,
образовања;
остварити на два
хришћанском животу. • моћи да уочи
начина:
какво је његово
предзнање из
градива
Православног
катихизиса
обрађеног
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у претходном
разреду
школовања.

2.

II - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА
2. Стварање
света
3. Стварање
човека по икони
и подобију
Божјем
4. Творевина и
човеково место
у њој
5. Свет је
створен са
циљем да
постане Црква
6. Представе

7

• Библијска
сведочанства о
стварању света и
човека;
• Учење Цркве о
стварању света и
човека;
• Последице
стварања ни из чега
по природу и човека;
• Творевина и
човеково место у њој;
• Свет је створен са
циљем да постане
Црква;
• Православна
иконографија о
стварању
света.

стварања света
и
човека у
православној
иконографији

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да
интерпретира
учење Цркве о
стварању света;
• моћи да
објасни да је
човек икона
Божја зато што је
слободан;
• моћи да
објасни да је
човек подобије
Бога зато што је
способан за
заједницу;

процењивањем
реакције ученика
или прикупљање
м коментара
ученика
-путем анкетних
евалуационих
листића;
• провером знања
које ученици
усвајају на часу и
испитаивањем
ставова;

• моћи да
објасни да је Бог
створио свет са
циљем да вечно
живи у заједници
са Њим;
• бити
подстакнут да
просуђује о
смислу
постојања човека
и света;
• моћи да
разликује
особености
створеног и
нествореног;
• моћи да развија
одговорност за
сопствени живот
и живот других;
• моћи да
преиспитује и
вреднује
сопствени
однос према
Богу, другом
човеку и према
творевини
Божјој.
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III ПРАРОДИТЕЉСК
И
ГРЕХ
7. Библијска
повест о
прародитељски
греху
8.
Прародитељски
грех као
промашај
циља стварања
9. Светоотачко
тумачење
прародитељског
греха
10. Јединство
човека са Богом
– једини начин
да се превазиђе
смрт
11. Човекова
злоупотреба
творевине
12.
Прародитељски
грех у светлости
богослужбених
текстова

6

IV – СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
АДАМА ДО
ИЗРАИЉА)
13. Каин и Авељ
14. Ноје и барка,
као праслике
Христа и цркве
15. Црква и
Вавилонска кула
16. Авраамов
завет са Богом и
наговештај

6

• Библијска и
светоотачка
сведочанства о
прародитељском
греху;
• Последице
прародитељског
греха;
• Еколошки проблем
као једна од
последица човекове
отуђености од Бога;
• Превазилажење
еколошке кризе је
могуће повратком
човека у заједницу са
Богом;
• Појам
прародитељског
греха у
богослужбеним
текстовима.

• Тајна Христова у
историји
спасења;
• Лични однос са
Богом
Старозаветних
патријараха и
праотаца;
• Праслике Христа и
Цркве у периоду
старозаветних
патријараха и
праотаца

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да
објасни у чему се
састоји
прародитељски
грех;
• моћи да
сагледа
последице
прародитељског
греха и начин
њиховог
превазилажења;
• моћи да
објасни каква је
улога човека у
остваривању
назначења света;
• моћи да
просуди о
важности
учествовања у
литургијском
сабрању за
сопствено
спасење;
• бити подстакнут
да се
одговорније
односи
према природи;
• моћи да стекне
увид у личну
одговорност за
своје поступке;
• моћи да уочи
значај покајања
за своје спасење.
• моћи да уочи
да се Бог у
Старом и Новом
Завету открива
као личност и да
позива
човека у
заједницу са
Њим;
• моћи да, на
примеру Каина и
Авеља, закључи
да је свако
убиство –
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Цркве Христове
17. Жртвовање
Исака као
праслика жртве
Христове
18. Јаков постаје
Израиљ

5.

V - СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
МОЈСИЈА ДО
ХРИСТА)
19. Откривење
Бога Мојсију
(ЈХВХ, ὁὢν)
20. Пасха
21. Месија циљ
старозаветних
ишчекивања
22. Давид и
Соломон
23. Испуњење
старозаветних
пророштава у
Исусу
24. Праслике

8

• Повезивање
појмова: Стари и
Нови Израиљ; мâна и
Причешће, Пасха и
Васкрсење,
Педесетница и
Силазак Светог Духа
на Апостоле,
Помазаник или
Месија;
• Месија – циљ
старозаветних
ишчекивања;
• Откривење Бога
Мојсију;
• Пасха;
• Давид и Соломон;
• Делатност
старозаветнихпророк

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

братоубиство;
• моћи да, на
примеру Ноја,
схвати значење
појма праслика
Христа и Цркве
као места
спасења;
• моћи да, на
примеру
Вавилонске куле,
схвати да ни
једна људска
заједница мимо
Бога не води
остварењу
човековог
назначења;
• моћи да разуме
да је откривење
Аврааму почетак
остваривања
Цркве у историји;
• бити свестан да
је за
богопознање
неопходан личан
сусрет са Богом;
• моћи да разуме
да је обећање
потомства дато
Аврааму
духовног
карактера.
• знати да је
старозаветна
вера – вера у
једнога
Бога;
• моћи да
објасни нека од
старозаветних
пророштава која
су се остварила у
личности
Христовој;
• моћи да наведе
који старозаветни
догађаји јесу
праслика Сина
Божјег и
новозаветне
Цркве.
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Свете Тројице,
Исуса Христа и
Цркве у Старом
Завету
(систематизациј
а
теме)

6

VI –
СТАРОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
25. Мудросна
књижевност –
одабрани
одељци
26. Одабрани

а;
• Испуњење
старозаветних
пророштава у Исусу
Христу;
• Праслике Свете
Тројице, Исуса Христа
и Цркве у Старом
Завету.

5

• Мудросна
књижевност;
• Псалми Давидови;
• Пророци Илија и
Јелисеј;
• Старозаветни списи
у
богослужењу Цркве.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•
моћи
да
повезује догађаје
старозаветне и
новозаветне
историје;
• моћи да уочи
разлику између
уобичајеног
значења
речи
пророк и њеног
библијског
смисла;
• моћи да, на
примеру
пророчке
делатности,
увиди
значај
старања
о
социјално
угроженим
категоријама
друштва;
• моћи да схвати,
на примеру
Израиља, да
Црква има
наднационални
карактер;
• моћи да
упореди Десет
заповести са
Христовим
заповестима о
љубави;
• знати да је
месијанска идеја
присутна током
старозаветне
историје;
• моћи да
промишља о
сопственом месту
у
историји
спасења;
• моћи да се,
подстакнут
примерима,
смелије
суочи са грехом
самооправдавањ
а и сваким
грехом, уопште;
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одељци из
Псалама
Давидових
27.
Старозаветни
списи у
богослужењу
Цркве
Укупан број часова:

• моћи да уочи у
којој мери је
напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 2.
разреда средње
школе.
34

Корелација
1.Српски језик и
књижевност
2.Историја
3.Географија
4.Екологија
5.Физика:
6.Философија
7.Социологија
8.Ликовна култура
9.Музичка култура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ТРЕЋИ РАЗРЕД

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
трећи
Просветни гласник бр. 7 од 2014. године
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у
Практична настава:
часова:
настава:
блоку:
99
/
/
/
Недељни фонд
3
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Упознавање са основним одликама правца, представницима и њиховим делима
 Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима
 Систематизовање знања о основним правилима грађења речи
 Упознавање ученика са основама лексикологије
 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
Ред.
број

Тема

Модерна
1.

Број
часова

28

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми
 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“,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
остварености
теме кроз
тестове, писано
и усмено
изражавање и
писмене
задатке
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„Коштана“ или „Божји
људи“ (приповетка по
избору)
 Јован Скерлић: „О
Коштани“ или „Божји
људи“
 Петар Кочић:
„Мрачајски прото“ или
приповетка по избору

2.

Међуратна
књижевност

32

 Европска књижевност
између два рата
Одлике
експресионизма,
футуризма, надреализма
 В. Мајаковски: „Облак у
панталонама“
 Ф. Кафка: „Преображај“
или Х. Хесе: роман по
изборуили Е.
Хемингвеј: „Старац и
море“
 Р. Тагора: „Градинар“
(избор)
 Српска међуратна
књижевност
 М. Бојић: „Плава
гробница“
 Д. Васиљев: „Човек
пева после рата“
 М. Црњански:
„Суматра“
 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“

3.

Творба речи

4

 Просте, изведене и
сложене речи
 Основни појмови о
извођењу речи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

 препозна
просте,
изведене и
сложене речи
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 Важнији модели за
извођење именица,
придева и глагола
 Основни појмови о
творби сложеница и
полусложеница

 примени
основне
принципе
творбе речи

3.

Лексикологија

6

 Основни појмови из
 препозна и
лексикологије
одрeди
(лексема, њено
вредност
значење)
лексеме
 Полисемија и
 уме да се
хомонимија
служи
речницима
 Синонимија и
 наведе
антонимија
примере
 Састав лексике српског
синонима,
књижевног
антонима,
(стандардног) језика
хомонима,
 Дијалектизми,архаизми
жаргона…
и
историзми,неологизми,
жаргонизми,
вулгаризми
 Фразеологизми
 Термини
 Речници и служење
њима

4.

Правопис

7



5.

Култура
изражавања

22

Укупан број часова:

99

Основна
правила  примени
спојеног,
правописна
полусложеничког
и
правила у
одвојеног писања
писању
Скраћенице
сложеница,
полусложениц
а и синтагми
 скраћује речи у
складу са
прописаним
правилима
 Лексичке вежбе
 износи став,
користи
 Стилске вежбе
аргументе и
 Домаћи задаци
процењује
 Говорне вежбе
опште и
 Школски писмени
сопствене
задаци 4x2+2
вредности у
усменом и
писаном
изражавању
Корелација:
Интегративни наставни

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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приступи са општим и
стручним предметима, са
уметничким, образовним
и културним
институцијама, у редовној
и процесној настави у
складу са темом и
наставним садржајем.

Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви 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.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
оствареност
и исхода

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,
институције у
земљама чији се
језик учи
 Културни живот
(међународни

 разуме основне

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак

Тема

 Свакодневн

1.

и живот
 Образовањ

е
 Познате
институције
 Културни
живот
 Заштита
човекове
околине
 Медији
 Историјски
догађаји
 Свет
компјутера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

поруке и захтеве
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
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пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове
околине
(волонтерски рад)
 Медији (штампа,
телевизија,
електронски медији)
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик
учи
 Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ












Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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,
уређаји опрема;
гране
медицине/стоматол
огије;
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

говори разговетно
стандардним
језиком, поставља
питања и тражи
објашњења у вези
са темом
дискусије/разгово
ра
 разуме

једноставније
текстове
(стандардна
писма,
информације о
процесу рада у
струци) који су
писани обичним
језиком или
језиком струке
 разуме опис

догађаја и
осећања
 разуме основни

садржај као и
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
 попуњава
рачуне,
признанице и
хартије од
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Укупан број часова:

66

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;

Корелација:

вредности
 напише
једноставно
пословно писмо
према одређеном
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
 сажима садржај
текста, филма,
разговара и сл.

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Хемија

Образовни профил:
Фармацеутски
Назив предмета:
Немачки језик
Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
32
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Практична настава:
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Циљеви предмета:
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.

Ред.
број

Тема

Број
часо
ва

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

1.
GEFÜHLE UND
EMOTIONEN

Liebe und
Liebeskummer

4

Liebe ist...?

2.
FANTASIEN,
TRÄUME UND
WÜNSCHE

Wovon träumen die
Leute?
4
Traum oder
Wirklichkeit?

Oktoberfest
3.

4.

5.

EVENTS

NEUE
TECHNOLOGIEN

SPRECHEN SIE
DENGLISH?

4

Erinnerungen

Eine virtuelle Welt
4
Vorteile, Nachteile

Anglizismen im
Deutschen
4
Dervisch oder Seutsch?

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода

Разговор о
осећањима, ученик
је у стању да испољи
емоције на
немачком језику.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Упознавање са
научнофантастичним
терминима,
описивање својих
снова и фантазија.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Разговора о
различитим
манифестацијама,
прославама у
Немачкој.
Ученик распознаје
предности и
недостатке нове
технологије у
виртуелном свету.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о познатим
темама.
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Die Erde braucht uns
6.

UMWELTSCHUTZ

7.

JUGENDWELT

8.

DEUTSCHLAND
UND DIE
DEUTSCHEN

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

4

Wir brauchen die Erde

Junge Helden
Wir sind cool

4

4

32

Typisch Deutsch,
typisch Serbisch

Стицање позитивног
односа према
другим језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
На тему омладине
ученик исказује
своје мишљење
какви су млади
данас и ко су били
њихови хероји.
Ученици упознају
немачку културу
упоређујући је са
српском.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Корелација: 5

Фармацеутски техничар
Руски језик

Разред:

трећа

Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
Годишњи фонд
настава:
часова:

Недељни фонд
часова:

30
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења
страног језика.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Број
часова

Ред.
број

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Будьте в
Форме,будьте в
тонусе

5

Моя семья-мое
богатство

5

Земля –наша
мать

5

Текст:Верховая езда.
«Любовь и моторы»
Что ты делаешь в
свободное время

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

Как получить нужную
информацию.Знакомс
тво с активностями в
свободное время

Умение
рассказывать о
том,что мы
делаем в
свободное время

О трудностях и
радостях жизни в
семье.Простая
сравнит ельная
степень.Выбираем
одежду,обувь

Ученики общаются с
продавцом в
магазине,выбирают
одежду и обувь

Употребление
сравнительной
степени.Умение
рассказать о своей
семье.

Текст:»Ночная
фиалка»Обозначение
часового времени.Пре
восходная степень.
«Камчатка»

Ученики учатся
обозначать
время,даты,выражать
невозможность,запрет

Умение рассказать
о животных и
зоопарках.

2.

3.

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014.
година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви 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
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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ОПШТЕ ТЕМЕ

1.
 Свакодневни живот

(генерацијски
конфликти и начини
превазилажења)
 Образовање
(образовање за све,
пракса и припреме за
будуће занимање,
размена ученика)
 Познате фирме,
предузећа, установе,
институције у
земљама чији се језик
учи
 Културни живот
(међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове
околине (волонтерски
рад)
 Медији (штампа,
телевизија,
електронски медији)
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик
учи
 Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

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, уређаји
опрема;
гране

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 разуме основне

поруке и захтеве
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
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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове
знања
3. активност на
часу

 разуме опис

догађаја и
осећања
разуме основни
садржај као и
важније детаље у
извештајима,
брошурама и
уговорима везаним
за струку
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медицине/стоматоло
гије;
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;


2.

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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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
попуњава
рачуне,
признанице и
хартије од
вредности
 напише
једноставно
пословно писмо
према
одређеном
моделу
 опише и појасни
садржај схема и
графикона
везаних за струку
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 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
сажима садржај
текста, филма,
разговара и сл.



Укупан број
часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Корелација:

Фармацеутски техничар
Физичко васпитање
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:

- стручни предмети
- матерњи језик

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

66
2
/

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:
29. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
30. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
31. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
32. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
33. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
34. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
35. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање
и провера
савладанос
ти
стандарда
из основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).
 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
могућности
ма школе а
по избору
ученика (12
часова).
 Провера

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

Тема

1.

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 Препознати
везе између
физичке
активности
и здравља.
 Објаснити
карактерист
ике
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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању
се обавља
сукцесивно
у току
читаве
школске
године, на
основу
методолог
ије
праћења,
мерења и
вредновањ
а ефеката у
физичком
васпитању
–
стандарди
за
оцењивањ
е физичких
способност
и ученика и
постигнућа
у
спортским
играма
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знања и
вештина (4
часа).

2.

3.

 Развој
моторичких и
функционалн
их
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Вежбе снаге без и са малим
 Именовати
теговима (до 4 кг.);
моторичке
 Трчање на 800 м ученице и способности
које треба
1000 м ученици;
 Трчање на 60 м и 100 м; развијати и
која су
 Вежбе растезања (број
средства и
понављања и издржај у
методе за
крајњем положају),
њихов
 Полигони спретности и
окретности и спортске игре;развој;
 Применити
 Аеробик
(изводити)
 Обука техника пливања
адекватна
средства за
развој и
усавршавањ
е
моторичких
способности
из: вежби
обликовања
, атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских
игара за
развој:
снаге,
брзине,
гипкости,
спретности
и
окретности.
 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,

 Кратко
описати
основне
карактерист
ике и
правила
спортске
гране
атлетике,
гимнастике
и спортске
гранедисциплина
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 Атлетика;

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и
тлу);
 Спортска
игра (по
избору)

 Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућностим
а школе
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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. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
- из упора за рукама,
зибом, премах одбочно
до упора пред рукама
(опружено).
- 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.
Минимални образовни
захтеви:
За ученике: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
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које се уче.
Демонстрир
ати – 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
карактерист
ика
физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности.
Ученици ће
желети да
се бави
физичким,
односно
спортским
активности
ма пошто ће
сагледати
(детектоват
и)
позитивне
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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)
- 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.


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

карактерист
ике физичке
и спортске
активности
и њихове
позитивне
утицаје на
здравље,
дружење и
добро
расположе
ње.
 Сагледати
негативне
утицаје
савременог
начина
живота
(пушење,
дрога,
насиље,
деликвентн
о
понашање)
и свестан је
да
физичким,
односно
спортским
активности
ма могуће
је
предупреди
ти
негативне
утицаје
 Путем
физичких
односно
спортских
активности
комуницира
ти са својим
друговима и
уживати у
дружењу и
контактима.
 Довести у
везу
свакодневн
и живот и
способност
за учење и
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практичан
рад са
физичким
односно
спортским
активности
ма и
правилном
исхраном.
Објаснити
да покрет и
кретање,
без обзира
на то којој
врсти
физичке,од
носно
спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја).
Ученик
ужива у
извођењу
покрета и
кретања.
Ученик
наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује
их на
школским
спортским
такмичењи
ма и у
слободном
времену.
Препознаје
нетолерант
но
понашање
својих
другова и
реагује на
њега, шири
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дух
пријатељств
а, истрајан
је у својим
активности
ма.
 Има
правилан
однос
према
окружењу у
којем
вежба,
рекреира се
и бави се
спортом.

Укупан број часова:

66

Корелација:







Образовни профил:
Назив предмета:

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Фармацеутски техничар
Математика
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском )

Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:







Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног
математичко-логичког језика;
Развијање способности одређивања 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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предметима;
Формирање основа за наставак образовања;
Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени
математике и математичког начина мишљења.

Ред.
број
Тема

1.

2.

за приод 2018-2022. год.

Број
часов
а

Експоненцијалн
аи
логаритамска
функција

14

Тригонометријск
е функције

15

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 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
одређивање
вредности логаритама
 Пројекција
вектора на осу.
Мерење угла.
Радијан
 Тригонометријске
функције
произвољног угла.
Тригонометријски
круг
 Свођење
тригонометријски
х функција

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Експоненцијалн
а функција и
њен график
 Eкспоненцијалн
е једначине
 Појам инверзне
функције
 Дефиниција
логаритма и
особине
 Логаритамска
функција
 Појам инверзне
функције
 Једноставније
логаритамске
једначине

 претвори угао
изражен у
радијанима у
степене и
обрнуто
 покаже
вредности
тригонометријс
ких функција
углова у
тригонометријс
ком кругу

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активнос
т
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
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произвољног угла
на
тригонометријске
функције оштрог
угла
Адиционе
формуле
Тригонометријске
функције
двоструког угла
Графици основних
тригонометријски
х функција
Графици
функција
f(x)=аsin(x)+bf(x)=а
cos(x)+b

 примени
основне
тригонометријс
ке
идентичности
на
израчунавање
осталих
тригонометријс
ких функције
ако је позната
вредност једне
тригонометријс
ке функције
 примени
адиционе
формуле и
формуле за
двоструки угао
у
једноставнијим
задацима
 нацрта графике
основних
тригонометријс
ких функција

 Системи
линеарних
једначина. Гаусов
алгоритам
 Декартов
координатни
систем у равни.
Координате тачке
и растојање
између две тачке
 Једначина праве у
Декартовом
правоуглом
координатном
систему. Општи и
екплицитни облик
једначине праве
 Једначина праве
одређена тачком и
коефицијентом
правца
 Једначина праве
одређена двема
тачкама
 Узајамни положај
две праве

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






3.

Аналитичка
геометрија у
равни

15
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провера
знања;
тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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 Нормални облик
једначине праве и
растојање тачке од
праве
 Једначина
кружнице
 Узајамни положај
праве и кружнице


















4.

Низови

7

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





kи n
одреди
једначину праве
одређену датом
тачком и датим
коефицијентом
правца
одреди
једначину праве
одређену 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
међусобни
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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активнос
т
ученика
на часу;
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геометријског низа







5.

Елементи
финансијске
математике

7

 Прост каматни
рачун
 Примена простог
каматног рачуна
(рад са меницама
и са рачуном
штедног улога,
потрошачки
кредити)
 Појам сложеног
каматног рачуна









Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

и одреди везу
између општeг
члана, првог
члана и
диференције
низа
израчуна збир
првих n чланова
аритметичког
низа
препозна
геометријски
низ и одреди
везу између
општeг члана и
првог члана и
количника низа
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
између простог
и сложеног
каматног рачуна
на датом
примеру





усмену
проверу
знања;
писмену
провера
знања;
тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активнос
т
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

8

66

Корелација:
Физика, хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Социологија са правима грађана
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / година. 2014.)
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
64
Недељни фонд
два
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:




Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које
доноси развој савременог друштва
Развија способност код ученика за улогу одговорног грађанина за живот у демократски
уређеном и хуманом друштву
Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања
аргументованог става.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Практична
настава:

Структура и
организација
друштва

14









Појам и елементи
друштва
Друштвене групе
Брак и породица
Друштвена подела
рада
Друштвено
раслојавање
Друштвене установе
и организације
Насеља и
становништво

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
Вредновање
По завршеној теми
остварености
ученик ће бити у
исхода
стању да:
 схвати структуру
 праћење
и организацију
оствареност
друштва
и исхода
 објасни улогу
 тестови
друштвених група
знања
с посебним
 тестови
освртом на брак
практичних
и породицу
вештина
 схвати друштвену
поделу рада
 објасни узроке
друштвеног
раслојавања
 наведе
друштвене
установе и
друштвене
организације и
направи разлику
између
њихразликује
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особености
сеоског и
градског
становништва

Држава и
политика

17

 Политика - вештина

2.









3

Устав и правна
држава

7










управљања
друштвом
Појам и развој
демократије
Конститутивни
елементи државе
Подела власти
Oрганизације
грађана
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
Правосудни систем
Републике Србије
(судова и
тужилаштава)

 Упознавање са

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

 схвати значај










4

Људска права и
слободе

6

 Појам грађанина и
његове обавезе и
права
 Лична права и
слободе грађана
 Политичка права и
слободе грађана
 Економска права и
слободе грађана
 Породично право

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





устава као
највишег правног
акта
разликује устав
од закона
направи преглед
развоја
уставности у
Србији
уочи значај
владавине права
и правне 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 грађана
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 Остала права и

слободе грађана
 Заштита права и

слобода грађана

5

Култура и
друштво

14

 Појам културе и
цивилизације
 Религија
 Настанак религијског
мишљења
 Монотеистичке
религије
 Хришћанство
 Обичај и морал
 Уметност
Масовна култура

6

Друштвене
промене и
развој друштва

6

 Појам и врсте
друштвених промена
 Друштвена
покретљивост
 Друштвени развој

64

Корелација:
 Историја
 Здравствена
психологија
 Медицинска
етика

Укупан број часова:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 уочи разлику и
сличности између
културе и
цивилизације
 схвати настанак
религије и
религиjског
мишљења
 идентификује
монотеистичке
религије и
објасни
специфичности
хришћанства
 разликује обичај
и морал
 схвати разлику
између
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
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Образовни профил:
Назив предмета:

за приод 2018-2022. год.

Фармацеутски техничар
Фармацеутска технологија
Предмет се реализује на српском и енглеском језику ,најмање 30% на енглеском ј

Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
настава:
66
99
60
Недељни фонд
2
3
часова:
Подела одељења у
три групе по оделењу
групе:
Циљеви предмета:












Упознавање са начином прописивања и издавања лекова;
Стицање знања о врстама и особинама сировина и амбалаже за израду и паковање појединих
типова фармацеутских препарата;
Стицање знања о начину, специфичностима израде и сигнирању разних облика фармацеутских
препарата у магистралној, галенској и индустријској пракси и начину испитивања квалитета готових
препарата према фармакопејским захтевима и стицање одговарајућих практичних вештина;
Повезивање стечених знања о особинама и изради фармацеутских препарата са фармацеутским
операцијама и уређајима који се користе за њихову израду;
Упознавање са принципима добре произвођачке праксе (GMP) и обезбеђивања квалитета;
Упознавање са принципима добре праксе у дистрибуцији (GDP);
Формирање свести о важности поштовања прописа израде фармацеутских препарата, правилном
извођењу поступака израде и правилном сигнирању и чувању за квалитет готовог фармацеутског
препарата;
Подстицање жеље за сталним професионалним усавршавањем;
Развој особина неопходних за рад у струци: прецизност, уредност, лична и професионална
одговорност, спремност за тимски рад.

Ред.
број

Број
Модул

Течни
дисперзни
препарати

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

часова

50

ИСХОДИ

Фармацеутски течни
дисперзни системидефиниција,подела,ст
абилност

По завршеном модулу
ученик ће бити у стању
да:
-објасни
особине,стабилност
течних дисперзних
система

Суспензије,стабилност
суспензија(ПАМ,флоку

-објасни деловање
средстава за

Вредновање
остварености
исхода

1.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ланти,вискозитет
повећавајућа
средства),испитивање
суспензија,израда
Емулзије,врсте
емулзија,емулгатори(
врсте,ХЛБ
вредност),методе
израде
емулзија,испитивање
емулзија
Линименти,вазолиме
нти,лосионидефиниција,особине,у
потреба,израда

Получврсти
дисперзни
препарати
2.

48

Сапунидефиниција,особине,и
зрада,употреба
Масти,кремовидеф.,особине,израда,у
потреба
Врсте и особине
подлога за изаду
масти:безводне,подло
ге са водом,подлоге
растворљиве у води
Пастедефиниција,особине,и
зрада,употреба
Гелидефиниција,особине,и
зрада,употреба
Лековите пене и
шампони

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

стабилизацију
суспензија
-наведе предности и
недостатке течних
дисперзних система
-објасни деловање
емулгатора на
стабилност емулзија
-наведе специфичности
израде
линимената,вазолимена
та,лосиона
-схвати значај и улогу
течних дисперзних
препарата у савременој
терапији
-Објасни поделу
фармацеутских
получврстих дисперзних
система
-наведе особине,начин
израде,паковање,сигнир
ање и употребу
сапуна,масти,паста,крем
ова,гела,шампона,пена
као лековитих облика
-наведе врсте и особине
подлога за израду масти
-објасни испитивања
масти
-схвати значај
получврстих дисперзних
система и правилно
изади различите врсте
масти,паста,кремова и
гела
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
225

Корелација:
























Хемија
Биологија
Физика
Математика
Анатомија и
физиологија
Латинки језик
Микробиологија
са
епидемиологијом
Здравствена
психологија
Патофизиолигија
Аналитичка
хемија
Организација
фармацеутске
делатности
Фармацеутскo
технолошке
операције и
поступци
фармакогнозија
са
фитофармацијом
Фармацеутска
хемија са
аналитиком
лекова
Броматологија са
дијететиком
Токсикологија
Фармакологија и
фармакотерапија
Козметологија

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Фармакогнозија са фитотерапијом
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму.
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
33
33
30
Недељни фонд
1
1
часова:
Подела одељења у
на групе (до 15 ученика у групи) приликом реализације
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Практична
настава:
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Циљеви предмета:
– Стицање знања о сировинама природног порекла која имају лековита својства или имају неку
другу примену у савременој фармацеутској пракси (особине, порекло, састав, деловање,
употреба);
– Стицање практичних вештина везаних запроцесе идентификације и оцене квaлитета сировина
природног порекла које се користе у фармацеутској пракси;
– Стицање знања о физиолошки активним супстанцама које настају биохемијским путевима у
биљном организму као и о њиховом деловању у смислу терапије или адјувантне тарапије
одређених обољења;
– Стицање знања о фитопрепаратима и рационалној фитотерапији као и о употреби појединих
дрога или њихових састојака за израду фитопрепарата;
– Стицање знања о организованом узгоју лековитог биља и производњи дрога за фармацеутску
употребу;
– Развијање професионалне рутине и односа у професионалном раду са лековитим и другим
фармацеутским сировинама природног порекла.
Ред.
број

1.

Модул

Алкалоиди и
алкалоидне
дроге

Број
часова

20

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу
 Алкалоиди;
дефиниција, хемијска
грађа, физичке и
хемијске особине,
распрострањеност,
доказивање,
одређивање,
екстракција,
класификација;
 Општи принципи
екстракције
алкалоида;
 Дроге са тропанским
алкалоидима:
 Belladonnae folium et
radix
 Stramonii folium
 Hyoscyami foliuм
 Дроге са екгонинским
алкалоидима
 Cocae folium
 Дроге са пиридинским
и пиперидинским
алкалоидима:
 Lobeliae herba
 Granati cortex
 Piperis fructus
 Capsici fructus
 Nicotianae folium
 Дроге са
фенилалкиламинским
алкалоидима:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:
 наведе у којим
су биљним
фамилијама
најзаступљенији
алкалоиди;
 објасни на који
начин се могу
идентификовати
алкалоиди и
одредити
њихова
количина у
дрогама;
 наведе опште
принципе
изоловања
алкалоида из
биљних дрога;
 дефинише улогу
алкалоида за
каснију израду
препарата у
професионалном
раду;
 наведе
биолошки извор
и фамилију
биљке из које се
екстрахују
алкалоиди са
одговарајућим
дејством;
 наведе где су

Вредновање
остварености
исхода
 праћење
остварености
исхода
 тестове знања
 тестове
практичних
вештина
 дневнике вежби
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за приод 2018-2022. год.
 Ephedrae herba
 Дроге са
изохинолинским
алкалоидима:
 Opium crudum
 Chelidonii herba
 Curare
 Ipecacuanhae radix
 Дроге са
трополонским
алкалоидима:
 Colhici semen et tuber
 Дроге са
имидазолним
алкалоидима:
 Jaborandi folium
 Дроге са терпенским
алкалоидима:
 Aconiti tuber
 Дроге са стероидним
алкалоидима:
 Veratri radix et rhizoma
 Дроге са пуринским
алкалоидима:
Coffeae semen
Theae folium
Pasta guarana
Colae semen
Cacao semen
Symphyti radix
 Дроге са индолним
алкалоидима:
Physostigmati semen
Secale cornutum
Rauwolfiae radix
Vincae minoris herba
Strychni semen
Cortex
Вежбе
 Алкалоидидоказивање и
одређивање ;
Макроскопија и
микроскопија
алкалоидних дрога

Фармацеутско-физиотерапеутска школа










биљке
распрострањене;
опише изглед
биљке и изглед
дроге;
одабере време
брања, начин
сушења и чувања
дроге;
препозна
хемијски састав и
наведе употребу
дроге и њених
алкалоида;
наведе опште
хемијске
реакције
доказивања
алкалоида као
активних
материја;
дефинише значај
употребе
алкалоидних
дрога у терапији.

Вежбе
 примени
микроскопски
начин
препознавања и
примени
макроскопски и
идентификације
биљке, дроге и
лековите
супстанце
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2.

Хетерозиди и
хетерозидне
дроге

за приод 2018-2022. год.
13

Теорија:
 Хетерозиди –
дефиниција, хемијска
грађа,
распрострањеност,
доказивање,
одређивање,
екстракција,
класификација
 Дроге са лигнанским
хетерозидима:
Eleutherococci radix
Podophylli rhizoma
Silybi mariae fructus
 Дроге са фенолним
хетерозидима:
Uvae ursi folium
Echinaceae herba
Salicis cortex
Cynarae flos et folium
 Дроге са
кардиотоничним
хетерозидима:
Digitalis purpureae folium
Digitalis lanatae folium
Strophanti semen
 Дроге са
иридоидним
хетерозидима:
Gentianae radix
Centaurii herba
Harpagophyti radix
 Дроге са
цијаногеним
хетерозидима:
Amygdalae amarae
semen
 Дроге са сумпорним
хетерозидима:
Sinapis nigrae semen
Sinapis albae semen
Allii sativi bulbus
 Дроге са
антрахинонским
хетерозидима:
Sennae folium
Frangulae cortex
Aloe
 Дроге са
кумаринским
хетерозидима:
Meliloti herba
 Дроге са

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе како су и
где највише
pаспрострањени
хетерозиди;
 наведе којим
поступцима и
рагенсима се
могу
идентификовати
хетерозиди и
како се могу
одредити
њихове
количине у
дрогама (PhJug
IV);
 практично
изврши хемијску
идентификацију
хетерозида;
 наведе принцип
изоловања
хетерозида из
дрога;
 објасни
карактеристике
хетерозида и
могућности
примене у
савременој
терапији;
 наведе који је
биолошки извор
и фамилија
биљке из које се
екстрахују
хетерозиди
,наведе где је
биљка
распрострањена;
 опише начин
сушења, чувања
и паковања
дроге;
 наведе хемијски
састав и
употребу
хетерозида и
одговарајуће
дроге у терапији;
 дефинише
важност
препознавања и

 праћење
остварености
исхода
 тестове знања
 тестове
практичних
вештина
 дневнике вежби
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за приод 2018-2022. год.
флавоноидним
хетерозидима:
Betulae folium
Sambuci flos
Tiliae flos
Gingko bilobae folium
Crataegi flos, folium et
fructus
 Антоцијанске
дроге
Myrtilli fructus
Вежбе
 Хетерозиди –
доказивање и
одређивање ;
Макроскопија и
микроскопија
хетерозидних дрога.

Укупан број часова:

96

идентификације
наведених
биљних дрога.

Вежбе
 препозна изглед
биљке
(макроскопски и
микроскопски) и
наведе кад и
како брати дрогу

Корелација: Основи
клиничке фармације,
Фармакологија,
Фармацеутска хемија,
Фармакогнозија са
фитотерапијом,
Токсиколошка хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив
Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
предмета:
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд Теоријска
Вежбе:
Настава у
Практична
часова:
настава:
блоку:
настава:
66
66
30
Недељни фонд 2
2
часова:
Подела
Три
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о општим карактеристикама, употреби, чувању и идентификацији
фармацеутско - хемијских супстанци;
– Стицање знања о практичној примени аналитичких метода у области испитивања и контроле
лековитих супстанци и готових лекова;
– Практична примена квалитативних и квантитативних аналитичких метода;
– Развијање смисла за тимски рад се преузимањем сопствене одговорности, способности брзе
адаптације на услове које захтева непрекидно унапређивање фармацеутске делатности,
неговање хуманости и прецизности у раду.
Ред.
број

1.

Модул

Фармакопејск
о испитивање
супстанци

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу

17 часова
•теоријска
настава (9
часова)
•вежбе (8
часова)

Теорија:
•Употреба фармакопеје у
испитивању и
идентификацији
супстанци;
•Методе за оцену
квалитета лековитих
супстанци.
Вежбе:
•Рад у лабораторији,
мере предострожности и
прва помоћ у
лабораторији за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:
•наведе значај
фармакопеје за
испитивање и
контролу лекова;
•користи
фармакопеју у
области
испитивања
контроле лекова;
•наведе основне
принципе
инструменталних
метода које се
најчешће користе у

Вредновањ
е
оствареност
и исхода
Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
 праћење
остваре
ности
исхода
 тестове
знања
 дневник
е вежби
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за приод 2018-2022. год.
испитивање и контролу
лекова;
•Процедура испитивања
супстанци.

2.

3.

Неорганска
једињења у
терапији

Веза између
органске
структуре и
дејства лека

60 часова
•теоријска
настава (40
часова)
•вежбе (20
часова

Теорија:
•Распрострањеност,
физичко-хемијске
особине неорганских
једињења
натријума,
калијума,
амонијума,
магнезијума,
калцијума,
баријума,
цинка,
живе,
бора,
алуминијума,
арсена,
бизмута,
оксигена,
сумпора
хлора
јода
гвожђа
Вежбе
•Реакције доказивања
једињења:
натријума,калијума,амон
ијума,магнезијума,
калцијума,
баријума,цинка, живе,
бора,алуминијума,
арсена,
бизмута,оксигена,
сумпора, хлора, јода и
гвожђа
25 часова
Теорија:
•теоријска •Функционалне групе настава (16 веза између органске
часова)
структуре и дејства лека;
•вежбе (9
•Алифатични низ, алкил
часова)
радикали, бензенов
прстен у структури
фармацеутско-хемијских
супстанци;
•Хидроксилна група у
органској структури;
•Алдехидна, карбонилна
и карбоксилна група;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

контроли лекова.
•примени мере
заштите од
повреда при раду у
лабораторији за
контролу лекова.
•наведе
распрострањеност,
физичко-хемијске
особине и
употребу
неорганских
једињења;

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
праћење
оствареност
и исхода
 тестове
знања
 дневник
е вежби

•изврши
идентификацију
неорганских
једињења уз
коришћење
стручне
литературе.

•препозна важније
функционалне
групе у
једноставнијим
органским
структурама;
лековитих
супстанци
•прикаже
карактеристичне
реакције које се
одвијају на
појединим

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
•праћење
оствареност
и исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби
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4.

5

Антисептици
и
дезинфицијен
си

Одређивање
садржаја
лековитих
супстанција

за приод 2018-2022. год.

22 часа
•теоријска
настава (8
часова)
•вежбе (6
часова)

38 часова
•теоријска
настава (20
часова)
•вежбе (18

•Функционалне групе са
нитрогеном;
•Основни
хетероциклични системи
у структури
фармацеутско-хемијских
супстанци.
Вежбе:
•Реакције фенолне
групе;
•Реакције алдехидне и
кето групе;
•Реакције примарне
ароматичне групе.

функционалним
групама;
•препозна основне
хетероцикличне
системе;
•практично изведе
доказне реакције
фенолне,
алдехидне, кето и
примарне
ароматичне групе.

Теорија:
•Физичко-хемијске
особине,употреба и
идентификација
деривата нафте који се
користе у фармацији бензин, парафин,
вазелин;
•Појам антисептика и
дезинфицијенаса,
подела антисептика и
дезинфицијенаса према
структури,
идентификација и
одређивање садржаја
(јодоформ, етанол,
резорцинол, салицилна
киселина);
Вежбе:
•идентификација
парафина, вазелина,
етанола, резорцинола,
салицилне киселине.

•наведе особине,
употребу и начин
идентификације
бензина, парафина
и вазелина;
•наведе поделу
антисептика и
дезинфицијенаса
према хемијској
структури;
•наведе начин
добијања, особине
и
идентификационе
реакцијејодоформ
а, етанола,
салицилне
киселине и
резорцинола;

Вежбе у блоку:
•Припремање и
стандардизација
раствора за методу
неутрализације;

•изради
стандардне
растворе;
•прикаже реакције
које се одвијају при

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
•праћење
оствареност
и исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби

•практично изведе
идентификацију
парафина,
вазелина, етанола,
резорцинола,
салицилне
киселине уз
коришћење
стручне
литературе.

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
часова)

•Одређивање садржаја
натријумхидрогенкарбоната
неутрализацијом;
•Припремање и
стандардизација
раствора за методу
аргентометрије;
•Одређивање садржаја
амонијум-хлорида
аргентометријом;
•Одређивање садржаја
хидроген-пероксида,
перманганометријски,
јодометријски0

волуметријском
одређивању
одабраних
фармацеутскохемијских
супстанци;
•практично одреди
садржај одабраних
фармацеутскохемијских
супстанци методом
волуметрије уз
коришћење
стручне
литературе.

162

Корелација:

–Хемија
–Физика
–Биологија
–Анатомија и физиологија
–Хигијена и здравствено
васпитање
–Фармацеутско технолошке
операције и поступци
–Патофизиологија
–Латински језик
–Прва помоћ
–Микробиологија са
епидемиологијом
–Аналитичка хемија
–Организација фармацеутске
делатности
–Фармацеутска технологија
–Фармакогнозија са
фитотерапијом
–Медицинска биохемија
–Токсикологија
–Фармакологија и
фармакотерпија
–Броматологија са дијететиком
–Козметологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•праћење
оствареност
и исхода
•дневнике
вежби
•тест
практичних
вештина
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Образовни
профил:
Назив предмета:

за приод 2018-2022. год.

Фармацеутски техничар
Медицинска биохемија
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (намање 30% на енглеском ј.)

Разред:
3
Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 . )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:
- Упознавање са местом медицинске биохемије у клиничком раду;
- Стицање теоријских знања о метаболизму воде и електролита и њиховим поремећајима;
- Усвајање теоријских знања о хомеостази водоникових јона и гасовима у крви;
- Стицање теоријских знања о структури и улогама аминокиселина, пептида и протеина
(простих и сложених);
- Разумевање биолошког и клиничког значаја ензима;
- Разумевање метаболизма протеина и значаја;
- Стицање теоријских знања о биолошки важним угљеним хидратима, њиховом метаболизму
и његовим поремећајима;
- Стицање теоријских знања о биолошки важним липидима, њиховим улогама и
метаболизму;
- Стицање теоријских знања о липопротеинима и хиперлипопротеинемијама;
- Стицање теоријских знања о сигналним системима у организму, као основним механизмима
процеса корелације и регулације;
- Схватање значаја праћења вредности биохемијских анализа за утврђивање тежине
патолошких процеса и предвиђање исхода болести;
- Схватање улоге и значајатехничара при узимању биолошког материјала за биохемијске
анализе.
Ред.
број

1.

Модул

Телесне
течности и
електролити

Број
часова

11

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу
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Предмет и
задаци
медицинске
биохемије;
Основни појмови
о метаболизму;

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у
стању да:
 Упознавање
са предметом
и задатком
медицинске
биохемије и
значају

Вредновање
остварености
исхода




праћење
остварено
сти
исхода;
тестове
знања;
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за приод 2018-2022. год.









Метаболизам
воде и
поремећаји;
Метаболизам
електролита;
Поремећаји у
метаболизму
електролита;
Ацидо-базна
равнотежа
телесних
течности;
Поремећаји
ацидо-базне
равнотеже;
Значај и функција
олигоелемената;
Гвожђе-улоге и
метаболизам.
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биохемије у
дијагностици
и терапији;
Стицање
знања о
метаболизму
воде и
електролита
и њеним
поремећајим
а;
Стицање
знања о
осмоларност
и телесних
течности и
ацидо-базној
равнотежи и
њеним
поремећајим
а;
Стицање
знања о
значају и
функцији
олигоелемен
ата



активност
на часу.
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2.

Протеини и
ензими

Аминокиселине структура, особине и
значај;
 Подела аминокиселина;
 Пептиди – структура,
биолошки значајни
пептиди;
 Структура протеина;
 Особине, подела и улоге
протеина;
 Хемоглобин - структура и
функције;
 Специфични протеини;
 Ензими - биолошки
значај, структура и
особине;
 Номенклатура и подела
ензима;
 Коензими и простетичне
групе;
 Механизам деловања и
фактори који утичу на
активност ензима;
 Проензими и изоензими;
Клинички значај
одређивања ензима.



Општи појам азота у
организму - биланс азота;
Протеински минимум,
биолошка вредност
протеина;
Дигестија протеина и
ресорпција
аминокиселина;
Метаболизам протеина;
Метаболизам амонијака
и циклус урее;
Катаболизам хема и
поремећаји;
Метаболизам жучних
боја и поремећаји;
Клинички значај







3.

Метаболиза
м протеина
и
аминокисел
ина

9
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објасни структуру
и особине
аминокиселина;
наведе поделу
аминокиселина;
објасни улоге и
структуру
протеина;
наведе поделу
протеина;
објасни основне
функције
специфичних
протеина;
објасни грађу и
особине ензима;
наведе поделу
ензима;
објасни
механизам
деловања ензима;
објасни функцију
коензима,
проензима и
изоензима;
наведе значајне
ензиме у
клиничкој
дијагностици.

објасни појам
биланса азота;
објасни биолошку
вредност
протеина;
објасни
метаболичке
путеве
аминокиселина у
ћелији;
објасни
метаболизам
аминокиселина и
циклус урее;
објасни
катаболизам хема
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одређивања протеина у
крви и урину;
Клинички значај
одређивања
непротеинских азотних
једињења у крви и урину.







4.

Угљени
хидрати и
њихов
метаболиза
м

10

















Моносахариди – подела и
структура;
Моносахариди - особине
и биолошки значај;
Дисахариди - структура,
особине и биолошки
значај;
Полисахариди структура, особине и
биолошки значај;
Уношење, дигестија и
ресорпција угљених
хидрата;
Метаболизам гликогена и
глуконеогенеза;
Гликолиза;
Кребсов циклус
трикарбоксилних
киселина и респираторни
ланац;
Слободни радикали настанак у физиолошким
условима и елиминација;
Регулација
концентарације глукозе у
крви;
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и метаболизам
жучних киселина;
наведе и објасни
поремећаје
метаболизма
хема и и жучних
боја;
процени значај
биохемијских
параметара у
дијагнози
обољења.

илуструје
структуре
најважнијих
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни особине и
биолошки значај
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни дигестију
и ресорпцију
угљених хидрата;
објасни
метаболизам
гликогена,
глуконегенезу и
гликолизу;
објасни Кребсов
циклус и
респираторни
ланац;
објасни појам
слобдних
радикала и
оксидативни
стрес;
објасни
регулацију
концентрације
глукозе у крви;
објасни
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поремећаје у
метаболизму
угљених хидрата.



5.

9
Липиди и
њихов
метаболиза
м















Липиди-улоге и подела;
Масне киселине структура, особине и
биолошки значај;
Триацилглицероли структура, особине и
биолошки значај;
Стероиди - структура,
особине и биолошки
значај;
Фосфолипиди - структура
и функције биолошких
мембрана;
Уношење, дигестија и
ресорпција липида;
Метаболизам липида:
бета-оксидација масних
киселина;
Метаболизам
холестерола;
Липопротеини структура, метаболизам и
поремећаји;

















Сигнални системи -

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



објасни структуру,
особине и
биолошки значај
масних киселина,
триацилглицерола
и стероида;
објасни значај
фосфолипида у
структури и
функцији
биолошких
мембрана;
објасни уношење,
дигестију и
ресорпцију
липида;
објасни
метаболизам
липида;
објасни
метаболизам
холестерола;
објасни структуру,
метаболизам и
поремећаје у
метаболизму
липопротеина;
процени значај
одређивања
липида и
липопротеина у
обољењима.

објасни
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6

Сигнални
системи и
хормони







нервни, ендокрини,
неуроендокрини,
паракрини и аутокрини;
Подела, механизам
деловања и регулација
секреције хормона;
Хормони пептидне и
протеинске структуре;
Хормони деривати
аминокиселина;
Стероидни хормони.









7.

Биохемија
крви и
урина

6










Биохемијска дијагностика
болести срца;
Биохемијска дијагностика
болести бубрега;
Биохемијска дијагностика
болести
гастроинтестиналног
тракта;
Биохемијска дијагностика
ендикриних болести;
Биохемијска дијагностика
малигних болести
болести;
Хитна лабораторијска
дијагностика.













Укупан број
часова:

66

механизам
деловања
сигналних система
у организму;
објасни
механизам
деловања и
регулацију
секреције
хормона;
објасни основне
чињенице о
пептидним
хормонима;
објасни основне
чињенице о
хормонима
дериватима
аминокиселина;
објасни основне
чињенице о
стероидним
хормонима.
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
срца;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
бубрега;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
гастроинтестинал
ног тракта;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
ендокриних
болести;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
малигних
обољења;
наведе
најзначајније
хитне анализе и
њихову примену.

 Корелација: Хемија
 Биологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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 Анатомија и
физиологија
 Патофизиологија

Образовни
профил:
Назив предмета:

Фармацеутски техничар
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском ј.)

Разред:
трећи
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења
у групе:
Циљеви предмета:
 Стицање знања о основама медицинске пропедевтике као увода у клиничке предмете.
 Стицање знања о етиологији, патогенези, клиничкој слиции токуболести.
 Стицање основних знања о болестима крви (анемији, леукемији и хеморагијском синдрому).
 Стицање основних знања о најчешћим болестима кардиоваскуларног система..
 Стицање основних знања о најчешћим болестима респираторног система
 Стицање знања о значају правилне исхране као битног фактора за очување и унапређење
здравља и болестима које настају као последица неправилне исхране.
 Стицање основних знања о болестима дигестивног система.
 Стицање основних знања о болестима уринарног система.
 Стицање основних знања о болестима ендокриног система
Стицање основних знања о болестима нервног система
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Модул
часова
САДРЖАЈИ по
По завршеној модулу
остварености
модулу/
ученик ће бити у стању
исхода
да:
Медицинс
7
 Здравље- појам,
 Здравље- појам,
 тестове
ка
елементи и
елементи и фактори
знања
1.
пропедевт
фактори који утичу
који утичу на здравље;
 усмено
ика
на здравље;
 Симптоми и знаци
излагање
 Симптоми и знаци
болести – акутна и
 активност
болести – акутна и
хронична болест,
на часу
хронична болест,
клинички синдром;
 домаћи
клинички синдром;  Етиологија, патогенеза,
задатак
 Етиологија,
клиничка слика;
патогенеза,
 Дијагноза- анамнеза,
клиничка слика;
физикални преглед;
 Дијагноза Дијагностичке
анамнеза,
процедуре;
физикални
 Историја болести.
преглед;
 Дијагностичке
процедуре;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

3.

Болести
крви и
кардиовас
куларног
система

Болести
респиратор
ног
система

17

7

Историја болести.

Болести еритоцита
- анемије:
хипохромна,
мегалобластне,
хемолитичка;
 Болести
леукоцита:акутне и
хроничне
леукемије;
 Хеморагијски
синдром:
тромбоцитопеније,
хемофилија;
 Фактори ризика и
превенција
кардиоваскуларних
болести;
 Реуматска
грозница;
 Исхемична болест
срца: ангина
пекторис, инфаркт
миокарда;
 Срчана
инсуфицијенција,
едем плућа;
 Артеријска
хипертензија;
 Поремећај срчаног
ритма: синусна
тахикардија,
брадикардија,
екстрасистоле.



Етиологија
обољења
респираторног
система, мере
превенције;
 Симптоми и знаци
обољења
респираторног
система;
 Хроничне
опструктивне
болести плућа –
хронични
бронхитис,







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

објасни етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
анемија;
 објасни етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
леукемија;
 објасни етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
хеморагијског
синдрома;
 објасни мере
превенције обољења
кардиоваскуларног
система;
 објасни етопатогенезу,
клиничку слику,
дијагностику и
принципе лечења
обољења
кардиоваскуларног
система.



објасни узроке
обољења
респираторног система
и мере превенције;
 наведе најчешће
симптоме и знаке
обољења
респираторног система;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику хроничних
опструктивних болести
плућа;











тестове
знања
усмено
излагање
активност
на часу
домаћи
задатак

тестове
знања
усмено
излагање
активност
на часу
домаћи
задатак
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Болести
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9

6

6

бронхијална астма
и емфизем плућа;
Пнеумонија.



Симптоми и знаци
обољења
дигестивног
система;
 Акутни и хронични
гастритис
 Улкус желуца и
дванаестопалачног
црева;
 Улцерозни колитис;
 Карцином дебелог
црева
 Хепатитиси; цироза
јетре.



Гојазност
:етиологија,
компликације и
епидемиологија;
 Потхрањеност:
анорексија,
булимија;
Поремећаји
метаболизма
липида







Симптоми и знаци
обољења
уринарног система;
 Превенција
обољења
уринарног система;
 Акутна бубрежна
инсуфицијенција;
 Хронична
бубрежна
инсуфицијенција.


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

објасни етиологију,
клиничку слику и
дијагностику
пнеумоније.

објасни симптоме и
знаке обољења
дигестивног система;
 објасни етопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
дигестивног система;
објасни мере
превенције обољења
дигестивног система.



објасни како се
неправилна исхрана
одражава на здравље
човека;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
неправилне исхране;
објасни
етиопатогенезу и
дијагностику
хиперлипопротеине
мија.
 објасни симптоме и
знаке обољења
уринарног трактадизурија, анурија,
полиурија, пиурија,
хематурија;
 превентивно делује код
болести уринарног
тракта;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику акутне
бубрежне
инсуфицијенције;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
дијагностику хроничне
















тестове
знања
усмено
излагање
активност
на часу
домаћи
задатак

тестове
знања
усмено
излагање
активност
на часу
домаћи
задатак

тестове
знања
усмено
излагање
активност
на часу
домаћи
задатак
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бубрежне
инсуфицијенције.

7.

Болести
ендокрино
г и нервног
система

Укупан број
часова:

14

66

Болести штитасте
жлезде:хипер и
хипофункција;
 Болести
надбубрежне
жлезде: хипер и
хипофункција;
 Шећерна болест;
 Епилепсија;
 Паркинсонизам;
 Депресија и
неурозе;
 Схизофренија.



Корелација:










објасни патогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
ендокриног система;
 објасни патогенезу,
клиничку слику и
дијагностику обољења
нервног система;
 објасни клиничку слику
и дијагностику
обољења психе.






тестове
знања
усмено
излагање
активност
на часу
домаћи
задатак

Анатомија и физиологија
Биологија
Патофизиологија
Mикробиологија са епидемиологијом
Хигијена и здравствено васпитање
Фармацеутска хемија са аналитиком
лекова

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 /2015. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
/
/
/
Недељни фонд
2
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Стицање психолошких знања којадоприносе ефикасности и квалитету рада здравственог
радника;
 Оспособљавање ученика да разуме психологију болесног човека;
 Унапређивање вештина које доприносе бољој комуникацији здравственог радника са
болесним људима;
Развој ставова и вредности које доприносе хуманијем односу између здравственог радника и
пацијента.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
Тема
часова
САДРЖАЈИ теми
По завршеној теми
остварености
ученик ће бити у
исхода
стању да:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Здравствена
психологија

6





Психологија
(дефиниција,
предмет изучавања
и дисциплине).
Здравствена
психологија
(предмет, значај,
области примене).









2.

Психички
живот човека

18








Психички живот
човека (особине,
процеси и стања).
Однос телесног и
психичког.
Осећај и опажај
(дражи, праг
осетљивости, утицај
различитих фактора
на настанак
опажаја, пажња,
опажање особа,
теорија атрибуције).
Емоције (појам и
врсте, органске
промене при
емоцијама,
схватања о природи
емоција, развој
емоција код деце,
значај емоција за
ментално здравље,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа










дефинише
психологију као
науку и предмет
њеног
изучавања,
наведе основне
теоријске и
практичне
дисциплине
психологије,
наведе предмет
изучавања
здравствене
психологије и
њену примену у
раду
медицинских
радника,
на примерима
објасни улогу
психолошких
сазнања у
превенцији
здравља,
дијагностици,
лечењу болести
и
рехабилитацији
болесника.






Праћење
остварености
исхода;
Тестове знања
Активност на
часу.

разликује
психичке
процесе,
особине и
стања,
наведе примере
који показују
везу између
психичког и
органског,
разликује осет,
опажај и осећај,
дефинише
горњи и доњи
праг дражи,
на примеру
објасни утицај
искуства,
мотивације и
личности на
настанак
опажаја,
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препознавање
сопствених и туђих
емоција, социјално
прихватљив начин
изражавања
емоција,емоционал
на интелигенција,
психичка траума,
стрес, анксиозност,
психосоматска
обољења, емпатија,
технике редукције
стреса, локус
контроле).
Мотиви (појам и
врсте, хијерархија
мотива,
функционална
аутономија мотива,
агресивност и
морал као мотиви,
фрустрације и
конфликти,
реалистички и
нереалистички
начини реаговања).
Ставови,
интересовања и
вредности (појам,
врсте, значај,
стереотипи,
предрасуде,
конформизам).
Личност
(дефиниција, црте
личности, свест о
себи, Јунгова
типологија,
динамика личности,
воља, зрела
личност).
aргументовано
дискутује
о
узроцима
и
изворима људског
понашања,
образложи значај
воље за остварење
циљева у животу,
прави разлику
између
карактеристика
зреле и незреле
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дефинише
појам пажње и
наведе чиниоце
који је
изазивају,
објасни зашто је
опажање особа
у већој мери
закључивање и
оцењивање ,
објасни улогу
израза лица у
процесу
оцењивања
црта личности,
наведе примере
различитих
грешака у
опажању особа,
на примеру
објасни разлику
између оцене
туђег и
сопственог
понашања,
наведе три
врсте појава
које прате
емоције,
разликује
афекте,
расположења и
сентименте,
наведе
најважније
органске
промене при
емоцијама,
објасни суштину
различитих
схватања о
природи
емоција,
на примерима
препозна улогу
наслеђа, учења
и интеракције
на развој
емоција,
наведе опште
карактеристике
дечијих
емоција,
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наведе примере
који показују
значај емоција
за ментално
здравље особе,
демонстрира
изражавање
емоција на
социјално
прихватљив
начин,
наведе пример
емоционалне
интелигенције,
дефинише
појам трауме и
наведе примере
трауматских
догађаја,
на примеру
објасни
посттрауматски
стресни догађај,
препозна
показатеље
стреса,
разликује фазе
реакције
организма на
стрес,
разликује
реални,
нереални страх
и анксиозност,
на примерима
објасни улогу
страха у
настанку и току
лечења
болести,
на примерима
правилно
препозна туђе
емоције,
покаже увид у
сопствена
осећања,
на
примерима
разликује
психосоматска
обољења,
дефинише
појам емпатије,

803

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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,демонстрира
главне технике
редукције
и
превазилажења
стреса,
на
примеру
објасни значај
локуса контроле
за ток лечења,
разликује
основне
мотивационе
појмове,
објасни
како
функционише
мотивациони
циклус
код
хомеостазних
мотива,
на примерима
објасни
деловање
агресивности и
моралне свести
као
мотива
људског
понашања,
наведе пример
за
функционалну
аутономију
мотива,
објасни основну
идеју
Масловљевог
учења
о
хијерархији
мотива,
дефинише
појмове
фрустрације и
конфликта,
наведе примере
за реалистичко
реаговање на
фрустрације и
конфликте,
на примерима
разликује
основне
одбрамбене
механизме,
разликује
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3



Психологија
болесног
човека

10











Психички проблеми
деце у болници
(хоспитализам, фазе
реакције, симптоми
одвајања).
Психички проблеми
одраслих у болници
(институционална
неуроза, могуће
реакцијехиперактивност,
повлачење,
регресија).
Психичке тешкоће
трудница и после
порођаја (тешкоће у
првој, другој и
трећој фази
трудноће, реакције
после порођајасиндром тужног
расположења,
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појмове става,
интересовања и
вредности,
на примерима
препознаје
предрасуде,
стеротипије и
конформизам,
изрази
правилне
ставове према
здрављу
и
болести,
аргументује
зашто
је
здравље
најважнија
вредност,
дефинише
личност,
наведе разлике
између четири
врсте
темперамента,
објасни суштину
карактера
и
начин његовог
формирања,
дефинише
интелигенцију
као
црту
личности,
дискутује
о
проблему
одређивања
телесних
особина
као
фактора
личности,
разликује
појмове
идентитета
и
интегритета,
наведе
карактеристике
интровертног и
екстравертног
типа личности
по Јунгу
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постпорођајна
потиштеност,
постпорођајна
психоза).
 Психичке тешкоће
болесника оболелих
од неизлечивих
болести (фазе
прилагођавања на
неизлечиву болест,
тешкоће породице
оболелог).
 Ставови о
анестезији,
умирању,
самоубиству,
еутаназији.
Начини ублажавања
психичких тегоба
болесника у болници
(пријем у болницу,
организација
рада,повратна
информација, контакт
са породицом,
адекватан
простор,одговарајућа
комуникација).
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објасни појам
хоспитализам и
наведе која
деца су му
подложнија,
разликује фазе
реакције детета
које дуже
борави у
болници,
наведе могуће
симптоме
боравка детета
у болници и
одвојености од
мајке,
објасни појам
институционалн
е неурозе и
наведе узроке
њеног настанка,
кроз примере
наведе могуће
начине
реаговања
одраслих на
боравак у
болници,
разликује
најчешће
психичке
тешкоће у првој,
другој и трећој
фази трудноће,
наведе основне
карактеристике
психичких
тегоба после
порођаја,
наведе основне
карактеристике
различитих фаза
у прихватању
особе да болује
од неизлечиве
болести,
наведе могуће
мисли и
осећања
чланова
породице особе
која болује од
неизлечиве
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7

Бол (врсте,
функција,
толеранција бола,
праг бола, реакције
на бол, мерење
бола).
 Психолошки
фактори који делују
на доживљај бола
(осећања, контекст,
претходно искуство,
очекивање бола,
пажња, сугестија,
умор, особине
личности).
Психолошки начини
сузбијања бола
(биофидбек, аутогени
тренинг, плацебо
ефекат, бихевиорална
терапија,релаксација,
скретање пажње,
хипноза)


болести,
 покаже увид у
сопствене
мисли, осећања
и понашање кад
је био
болестан/болес
на,
 аргументовано
дискутује о
осетљивим
питањима
анестезије,
смрти,
самоубиства,
еутаназије,
 изражава
правилне
ставове према
болесним
особама,
 наведе на које
све начине се
људима може
олакшати
боравак у
болници,
 објасни значај
давања
увремењене и и
по обиму
адекватне
повратне
информације
пацијенту после
здравствене
интервенције,
се децентрира и
ствари посматра из
угла болесне
особе.
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објасни
функцију бола,
наведе реакције
аутономног
нервног
система,
мишића и
психичке
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21














реакције на бол,
 дефинише
појам праг бола,
 разликује
хронични од
акутног бола и
доживљаје који
их прате,
 разуме зашто
анаглетици
немају дејство
на психогене
болове,
 објасни
специфичности
фантомског
бола,
 прикаже скалу
Комуникациони
за мерење бола,
процес (појам,
 наведе
функција,ток).
психолошке
Вербална (говор и
факторе који
тон гласа) и
делују на
невербална
доживљај бола,
комуникација
 на личном
(фацијална
примеру
експресија и говор
доживљаја бола
тела).
објасни дејство
Комуникацијски
неког
простор.
психолошког
Извори
фактора,
неспоразума у
 на примеру
комуникацији
објасни плацебо
Принципи
ефекат,
конструктивне
 наведе
комуникација
различите
(узајамно
начине
уважавање,ненасиљ
сузбијања бола,
е, јасноћа,
 објасни
искреност, активно
основну идеју
слушање,
бихевиоралне
разумевање, свест о
терапије у
правима, лична
сузбијању бола,
одговорност...).
 на примерима
објасни
Кооперативни
биофидбек и
модел наспрам
аутогени
хијерархијског
тренинг,
модела моћи у
објасни деловање
комуникацији.
хипнозе на
Технике успешне
доживљај бола.
комуникације
(активно слушање,
јасноћа

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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изражавања,
децентрација,
емпатија,асертивно
ст,
Ја поруке
проактивност)
 Специфичности
комуникације са
болесном особом
(асиметрија
учесника, проблем
оптималне
количине
информација,
давање лоших
информација,
фактори који утичу
на ток
комуникације).
 Циљеви
комуникције
здравственог
радника са
пацијентом.
 Особине
здравственог
радника значајне за
комуникацију са
пацијентом.
 Најчешћи
конфликти између
здравственог
радника и пацијента
и начини њиховог
превазилажења
путем комуникације
(употреба речи
хвала, извини,
молим, ја поруке...).
 Карактеристике
комуникације са
пацијентима са
којима се одвија
отежана
комуникација
(агресивни,
нарцисоидни,
депресивни,
параноидни,
апатични
пацијенти).
Сарадња и тимски рад
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анализира
комуникацијски
процес
кодирања и
декодирања
различитих
врста порука,
наведе
карактеристике
вербалне и
невербалне
комуникације,
правилно
препознаје
говор тела,
заузме
одговарајућу
удаљеност у
комуникацији
са болесном
особом,
наведе факторе
који доводе до
неспоразума у
комуникацији ,
наведе
принципе
конструктивне
комуникације,
демонстрира уз
објашњење
погрешне
начине
комуникације,
пре свега
употребу моћи,
објасни појмове
децентрација,
емпатија,
асертивност,
сарадња и
проактивност,
демонстрира
технике
успешне
комуникације,
пре свега
активно
слушање,
разуме позицију
друге особе и
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6

агоревање на
послу

4
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уважи њене
потребе,
осећања,
искуство,
искаже своје
потребе и
захтеве на
начин који не
угрожава друге,
наведе
специфичности
комуникације са
болесном
особом,
објасни значај
употребе израза
који су за
болесну особу
разумљиви
уместо
стручних,
одмери
количину
информација
коју треба дати
пацијенту,
препознаје
факторе који
утичу на ток
комуникације,
наведе циљеве
комуникације
здравственог
радника са
пацијентом,
наведе особине
здравственог
радника које ус
значајне за
комуникацију са
пацијентом,
каналише
изливе
негативних
осећања
пацијената
којима је дата
лоша
информација ,
на примеру
препозна
најчешће
конфликтне
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Специфичности
посла здравственог
радника.
Сагоревање на послу
(појам, узроци, фазе,
заштита).
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ситуације
између
медицинског
радника и
пацијента,
примени
научено у
демонстрацији
правилног
реаговања на
одређене
кофликтне
ситуације,
у симулираној
ситуацији
правилно регује
на пацијенте са
којима се
одвија отежана
комуникацијом,
разликује
карактеристике
сарадње и
тимског рада,
сарађује и буде
конструктивни
члан тима,
својим
понашањем и
поступцима
показује да
уважава
различитости и
поштује потребе
и права других,
дискутује о
комуникацији
здравственог
радника са
пацијентом на
основу
сопственог
искуства као
пацијент,
прихвата личну
одговорност за
ток и исход
комуникације.

разуме
феномен
сагоревања на

811
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Укупан број часова:

66

Образовни профил:
Назив предмета:

послу,
дискује о
специфичности
ма рада
здравственог
радника које
доприносе
појави
сагоревања на
послу,
наведе фазе
сагоревања на
послу,
препозна
показатеље
различитих фаза
сагоревања на
послу,
наброји начине
заштите од
сагоревања на
послу на
личном и
професионално
м плану.

Корелација:

- Анатомија и
физиологија

Хигијена и
здравствено
васпитање

Грађанско
васпитање

Верска настава

Фармацеутски техничар
Токсикологија
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на
енглеском језику)

Разред:
трећи
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
Практична
настава:
блоку:
настава:
33
/
/
/
Недељни фонд часова:
1
/
/
/
Подела одељења у групе:

/

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

812
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Циљеви предмета:
 Упознавање са појмовима из опште токсикологије и значајем токсикологије;
 Развијање основе о правилима извођења хемијско-токсиколошке анализе од узимања узорака
до тумачења резултата;
 Упознавање са најзначајнијим представницима отрова различитих области токсикологије
(професионалне токсикологије, клиничке токсикологије, судске токсикологије, токсикологије
хране, токсикологије лекова, токсикологије пестицида, екотоксикологије итд.);
 Разликовање симптома тровања хемијским материјама од симптома болести;
 Развијање свести о значају очувања животне средине и одговорног односа према природниим
ресурсима.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

5



Тема

1.

Општа токсикологија














Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању
да:
Дефиниција
 наведе
токсикологије, задаци
задатке и
токсикологије и
гране
однос са другим
токсиколог
наукама;
ије;
Дефиниција отрова и  наведе
токсичности;
повезаност
Изложеност отрову
токсиколог
(акутна, субакутна,
ије са
субхронична и
другим
хронична), посебни
наукама;
типови токсичности,
 наведе
дозе у токсикологији;
дефиницију
Класификација отрова
отрова и
и врсте тровања;
токсичност
Шема и грађа
и;
ћелијске мембране,
 објасни
транспорт кроз
изложеност
мембрану;
отрову и
Ресорпција,
типове
дистрибуција,
токсичност
метаболизам и
и;
екскреција;

опише
Механизам
дозе у
деловања отрова,
токсиколог
локално и системско
ији;
дејство, тренутно и
 класификуј
одложено дејство,
е отрове и
реверзибилна и
врсте
иреверзибилна
тровања;
оштећења;
 објасни
Синергизам и
путеве
антагонизам;
уласка,
Промене дејства при
расподелу,
поновљеном уносу
метаболиза
отрова – кумулација,
ми
толеранција,
екскрецију

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове
знања
 домаће
задатке
 презентаци
ју

813
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идиосинкразија,
токсикоманија;
Мере прве помоћи и
принципи лечења
акутних тровања,
антидоти.









2.

Узорковање,екстрак
ција и детекција
отрова

4 часа









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Правила рада са
токсичним,
корозивним и
запаљивим
супстанцама;
Материјали
токсиколошке
анализе. Биолошки
материјал (плазма,
серум, пуна крв,
еритроцити, урин,
желудачни садржај),
вода идр;.
Фазе рада
токсиколошке
анализе, правила
узорковања,
транспорта и чувања
узорака;
Припрема узорака за
токсиколошку
анализу;









отрова из
организма;
објасни
механизме
деловања
токсичних
материја;
разликује
синергизам
од
антагонизм
а отрова;
разликује
кумулацију,
толеранциј
у,
идиосинкр
азију,
психичку и
физичку
зависност;
опише
мере прве
помоћи,
основне
принципе
лечења
акутних
тровања и
антидоте.
објасни
правила
рада са
токсичним,
корозивни
м, и
запаљивим
супстанцам
а;
анализира
материјале
токсиколош
ке анализе;
наведе
фазе рада
токсиколош
ке анализе;
наведе
правила
узорковања
,
транспорта

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове
знања
 домаће
задатке
 презентаци
ју

814
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3.

Специјални део

10
часова







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Поступци екстракције:
екстракција на основу
разлике у
растворљивости,
адсорпција и
дестилација;
Детекција отрова,
претходне пробе:
имунохемијски
тестови, колор
тестови идр.,
инструменталне
методе хемијске
анализе.

Гасовити отрови:
угљен-моноксид,
угљен-диоксид,
оксиди сумпора и
азота, водониксулфид, хлор, бром;
Лако испарљиви
отрови и они који
дестилишу са
воденом паром:
фосфор,
цијановодонична
киселина и цијаниди,
угљен-дисулфид,
етанол, метанол,
алифатични
угљоводоници,
ароматични
угљоводоници
(бензен, толуен,
нафталин, анилин,
нитробензен),
хлорирани
алифатични
угљоводоници
(дихлорметан,
хлороформ,
угљентетрахлорид);
Минерални отрови:
методе разарања
органског материјала,
отрови који се
истражују након
разарања органског

















и чувања
узорака;
објасни
припрему
узорака за
токсиколош
ку анализу,
као и
поступке
екстракције
;
објасни
претходне
пробе и
наведе
методе
инструмент
алне
анализе
препозна у
којој се
групи
налази
отров;
наведе
токсиколош
ки значај и
могућности
тровања
отровима
различитих
група;
наведе
физичке,
хемијске и
физиолошк
е особине
отрова
различитих
група;
објасни
путеве
уношења,
метаболиза
ми
излучивањ
е;
објасни
механизам
деловања
отрова;
препозна
основне

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове
знања
 домаће
задатке
 презентаци
ју

815
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4.

Одабрана поглавља

10
часова







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

материјала (олово,
жива, арсен,
кадмијум), отрови
који се истражују без
разарања органског
материјала
(корозиви: киселине
и базе, хлорати,
нитрати и нитрити,
флуориди);
Биљни и синтетски
отрови: отрови који
се истражују у киселоетарском екстракту
(кардиотонични
гликозиди,
барбитурати,
салицилна киселина и
њени деривати),
отрови који се
истражују у алкалноетарском екстракту
(алкалоиди:
стрихнин, никотин,
морфин, кокаин,
атропин).
Токсикологија лекова:
антидепресиви и
антиманични лекови,
антипсихотици,
анксиолитици,
седативи, хипнотици,
антиепилептици,
наркотични и
ненаркотични
аналгетици;
Психоактивне
супстанце:
амфетамини,
фенциклидин,
кофеин,
канабиноиди,
диетиламид лизергне
киселине;
Токсикологија
пестицида:
органохлорни
инсектициди,
органофосфорни
инсектициди,
карбамати,
пиретроидни









симптоме
тровања
отровима
различитих
група;
наведе
мере прве
помоћи и
принципе
лечења,
могуће
антидоте;
наведе
потенцијал
не
аналитичке
методе за
доказивањ
еи
одређивањ
е отрова.

наведе
токсиколош
ки значај и
могућности
тровања
лековима,
психоактив
ним
супстанцам
а,
пестициди
ма,
дуготрајни
м
органским
загађивачи
ма и
отровима
природног
порекла;
наведе
физичке,
хемијске и
физиолошк
е особине
отрова

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове
знања
 домаће
задатке
 презентаци
ју

816
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инсектициди,
хербициди,
фунгициди,
родентициди;
Дуготрајни органски
загађивачи:
полициклични
ароматични
угљоводоници,
полихлоровани
бифенили, диоксини,
хексахлорбензен;
Отрови природног
порекла:
микотоксини, отрови
гљива, бактеријски
отрови, отрови
инсеката, змија,
водоземаца и риба.











5.

Екотоксикологија

3 часа



Хемијско загађење
ваздуха, вода,
земљишта и
намирница.





Укупан број часова: 33

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

различитих
група;
објасни
путеве
уношења,
метаболиза
ми
излучивањ
е отрова;
објасни
механизам
деловања
отрова;
препозна
основне
симптоме
тровања и
могућа
оштећења;
наведе
мере прве
помоћи и
принципе
лечења,
антидоте;
наведе
потенцијал
не
аналитичке
методе за
доказивањ
еи
одређивањ
е отрова.
препозна
основне
узрочнике
загађења
воде,
ваздуха,
земљишта
и
намирница;
објасни
механизме
загађења
ваздуха,
вода,
земљишта
и
намирница.

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
 часу
 усмено
излагање
 тестове
знања
 домаће
задатке
 презентаци
ју

Корелација:
 Биологија
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Хемија
Mедицинска биохемија
Патофизиологија Микробиологија са
епидемиологијом
Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
Фармакогнозија са фитотерапијом
Броматологија са дијететиком
Прва помоћ

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Грађанско васпитање
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
33
Недељни фонд
1
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
5. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
6. Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског
друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема
ДЕМОКРАТИЈА
И ПОЛИТИКА
1.

4

 Демократија,
политика и власт
 Функционисања
институције
демократије
 Механизми и
начини контроле и
ограничења
власти у
демократском
поретку

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Објасни појмове
демократија,
политика, власт,
грађански живот
 Наведе разлике
између
демократског и
недемократског
начина
одлучивања
 Објасни разлике
између
непосредне и
посредне
демократије
 Анализира
различите начине

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

818
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ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО

10

 Однос државе и
грађанског
друштва
 Појам грађанина
 Значај и начин
учествовања
грађанина у
политици
 Улога грађана у
остваривању
права


ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И
ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

10

 Право на
грађанску
иницијативу
 Партиципација
грађана у процесу
доношења одлука
и право на
самоорганизовањ
е грађана
 Улога невладиних
организација

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ограничавања
власти
Разликује
надлежности
законодавне,извршне
и судске власти
 Разуме политичко
одређење појма
грађанин/грађанка
 Разуме значај
поштовања закона
у демократској
држави
 Објасни улогу
локалне
самоуправе и
послове којима се
она бави
 Објасни
карактеристике и
улогу цивилног
друштва
 Наведе могућности
утицаја грађана на
власт, правни и
политичи систем
(различите форме
грађанског
удруживања,
различите форме
грађанских
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
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9
4

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

 Избор проблема
 Идентификација
могућих решења
 Припрема нацрта
акције
 Реализација
акције (ван
редовних часова и
учионице)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



заштити и
оствариању
људских права
Објасни појам
грађанске
иницијативе
Наведе
надлежности
општине и послове
којима се она бави
Разликује
формалну од
нефомалне
иницијативе
Наведе форму и
садржај
формалног
предлога
грађанске
иницијативе
Наведе
структуру,функцио
нисање, правила
и процедуре рада
Скупштине
Изведе симулацију
заседања
Скупштине
поштујући све
процедуре у
процесу
доношења одлука
на предлог
грађана
Oбјасни појам,
карактеристике,
улогу и врсте
удруживања
грађана
Идентификује и
анализира
активности и
акције удружења
грађана у својој
локалној
заједници.

Идентификује
проблеме у својој
локалној
заједници
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 Анализа
реализоване
акције
Представљање
резултата акције

Укупан број часова:

33



Анализира
изабране
проблеме,
изучава их
 Предлаже
активности и
дискутује о њима
са осталим
члановима тима
 Сарађује са
члановима тима и
учествује у
доношењу одлука
 Формулише
циљеве и кораке
акције
 Иницира
активности ,прати
их и оцењује
Представипутем јавне
презентацијунацрт
акције и резултате
акције

Корелација:
 Српски језик и
књижевност
 Историја
Социологија са
правима грађана

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
33
/
/
/
Недељни фонд
1
/
/
/
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно
искуство традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи
целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности Цркве којој историјски припадају; чување и неговање сопственог културног
идентитета; упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се остварује у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских
погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

1

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у
средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о
стварању света и
човека,
прародитељском
греху и историји
спасења.

Тема

1.

I – УВОД
1. Понављање
кључних појмова
обрађених у
другом разреду
средње школе

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава Православног
катихизиса у току 3.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног
катихизиса обрађеног
у
претходном разреду
школовања.

Вредновање
остварености
исхода
Евалуација
наставе
Евалуацију
наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и
исхода наставе)
наставник ће
остварити на
два начина:
•
процењивањем
реакције
ученика или
прикупљањем
коментара
ученика путем
анкетних
евалуационих
листића;
•провером
знања које
ученици усвајају
на часу и
испитивањем
ставова;

2.

II – ХРИСТОС
ИСТИНИТИ БОГ
И ИСТИНИТИ
ЧОВЕК
2. Господ Исус
Христос: Нови
Адам, Месија и
Емануил
3. Исус Христос –
Оваплоћени
Логос Божји

5

• Господ Исус
Христос: Нови
Адам, Месија и
Емануил;
• Исус Христос –
Оваплоћени Логос
Божји;
• Христос истинити
Бог и
истинити Човек.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава
Православног
катихизиса у току 3.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
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4. Христос
истинити Бог и
истинити Човек
5. Теологија
иконе
(систематизација
теме)
III 6
ПРИБЛИЖИЛО
СЕ ЦАРСТВО
БОЖЈЕ...
6. Почетак
Христове
проповеди
7. Блаженства

Православног
катихизиса обрађеног
у
претходном разреду
школовања.
•Христова
проповед;
•Беседа на гори;
• Параболе о
Царству Божјем;
• Царство Божје –
циљ
Христове
проповеди.

8. Беседа на
гори
9. Параболе о
Царству Божјем
10. Царство
Божје –циљ
Христове
проповеди
(систематизација
теме)
4.

IV - ГДЕ ЈЕ
ХРИСТОС ТУ ЈЕ И
ЦАРСТВО БОЖЈЕ
11. Где је
Христос ту је и
Царство Божје
12.
Преображење
Христово и
објава
Његовог
страдања
13. Лазарево
Васкрсење и
Улазак Христов у
Јерусалим
14. Тајна Вечера
слика Царства
Божјег
15. Христос Нова

8

• Где је Христос ту
је и
Царство Божје;
-Преображење
Христово и објава
Његовог страдања;
- Лазарево
Васкрсење и
Улазак Христов у
Јерусалим;
-Тајна ВечераХристос Нова
Пасха;
Свети Дух
Утешитељ – Дух
заједнице и Цар
Небески.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да закључи да
је Царство Божје
заједница са Христом;
• моћи да увиде
актуелност Христове
проповеди
• знати да је Христова
делатност и проповед
позив свима у Царство
Божје;
• моћи да увиде како
поуке из Христове
проповеди могу да
примене на сопствени
живот.

• моћи да повеже
догађај Преображења
са
литургијском песмом
«Видјехом свјет
истиниј...»;
• моћи да разуме да је
свака заједничка
трпеза израз
заједништва;
• моћи да разуме да
Христос Тајном
Вечером
установљује начин на
који ће остваривати
заједницу са својим
ученицима у све дане
до свршетка века;
• моћи да разуме да
сва радост
хришћанске вере
извире из свести о
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Пасха
16. Вазнесење и
Други Долазак
Христов
17. Свети Дух
Утешитељ – Дух
заједнице и Цар
Небески
(систематизација
теме)

5.

4

• Покајање и
праштање;
• Труд и ревност;
• Вера и
формализам у
вери;
• Света Литургија –
пројава Царства
Небеског.

4

• Крштење и
Миропомазање;
• Покајање и
исповест;
• Свештенство;

V - МОЈ ЖИВОТ У
ХРИСТУ
18. Покајање и
праштање
19. Труд и
ревност
20. Вера и
формализам у
вери
21. Света
Литургија
– пројава
Царства
Небеског
(систематизација
теме)

6.

VI СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ
22. Крштење и
Миропомазање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

победи над смрћу и
Христовом сталном
присуству;
• моћи да,
причешћујући се,
доживљава себе
као учесника Тајне
Вечере;
• моћи да у основим
цртама изложи смисао
Христовог страдања и
смрти;
• моћи да објасни да
се Христос вазноси на
небо да би узнео
људску природу Оцу;
• моћи да разуме да
се Христос вазноси на
небо да би наша вера
у Христа била
слободна(а не
изнуђена);
• знати да је општење
са Христом и данас
могуће у заједници
Духа Светога – у
Цркви.
• моћи да разуме да
покајање(преумљење)
значи постављање
Царства Божјег за
приоритет живота;
• моћи да разуме да
покајање подстиче
човека да тражи
Царство Божје;
• знати да истински
однос са Богом не сме
бити формалистички;
• бити свестан значаја
испуњавања
Христових
заповести у свом
животу;
• схватити да се
учешћем на Литургији
учествује у Царству
Божјем.
• моћи на основном
нивоу да тумачи
новозаветна
сведочанства о значају
Крштења;
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23. Покајање и
исповест
24. Свештенство
25. Света
Литургија
– Светајна Цркве

7.

VII НОВОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
26. Анафора
светог Василија
Великог
27. Литургијски
контекст
молитве
Оче наш
28. «Ако једном
од
ових малих
учинисте, мени
учинисте...»
29. Христов
однос
према
потребитима
30. Сви сте једно
у
Христу

Укупан број часова:

• Света Литургија –
светајна Цркве

5

• Анафора светог
Василија
Великог;
• Литургијски
контекст молитве
Оче наш;
• Ако једном од
ових малих
учинисте, мени
учинисте...;
• Христов однос
према
потребитима;
• Сви сте једно у
Христу...

33

• моћи да схвати да је
Крштење прихватање
позива на светост;
• моћи да објасни да
Миропомазање
значипримање дарова
Светог Духа за
служење у
Цркви;
• моћи да схвати да су
исповест и покајање
повратак у наручје
Очево и заједницу
Цркве;
• знати да су службе у
Цркви дарови Духа
Светога;
• моћи да међусобно
разликује различите
службе у Цркви
(епископ, свештеник,
ђакон,
лаик) и увиди њихову
повезаност;
• бити свестан да све
Тајне свој смисао
добијају у Литургији.
• моћи да препозна
догађаје из историје
спасења у Анафори
Василија Великог;
• моћи да тумачи
молитву Оче наш као
литургијску молитву;
• моћи да разуме да
братска хришћанска
љубав своје порекло
има у примеру
Христове љубави;
• бити свестан да
хришћанско
братољубље
превазилази крвно и
национално порекло;
• моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 3.
разреда средње
школе.

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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1.Српски језик и
књижевност
2.Грађанско
васпитање
3.Историја
4.Екологија
5.Географија
6.Ликовна култура
7.Психологија
8. Социологија
10.Музичка култура

Образовни профил:
фaрмацеутски техничар
Назив предмета:
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....

исхрана
трећи

(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
60
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична настава:

-

Стицање знања о значају исхране у очувању и унапређењу здравља;

-

Стицање знања о принципима правилне исхране зависно од животног доба;

Стицање знања о поремећајима који настају услед неправилне исхране и неисправне
хране;
Стицање знања о значају превенције обољења насталих услед неправилне исхране и
неисправне хране;
-

Стицање знања о начину исхране код различитих обољења;

Стицање знања о оспособљавању пацијената за спровођење правилне исхране.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.

Број

број

часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Тема

1.

Основни
принципи и
планирање
правилне
исхране и
здравствена
безбедност
хране

16

ИСХОДИ

·
Значај и
физиологија исхране;
·
Врсте храњљиве
материје и потребе
организма у
храњљивим
материјама, као и о
факторима који их
одређују;

·
разуме
значај исхране у
очувању и
унапређењу
здравља;
·
да користи
методе и технике
испитивања стања
ухрањености;

·
Испивање стања
ухрањености;

·
планира
дневни оброк;

·
Планирање
дневног оброка;

·
организује
исхрану у
домаћинству и у
колективима;

·
Организација
исхране у домаћинству
и у колективима;
·
Кварење
намирница;
·
Чување
намирница;
·
Адитиви и
конзерванси;
·
Органолептичка
својства намирница;
·
Микробиолошк
а исправност
намирница;
·

Вредновање
остварености
исхода

·
Стицање
знања о значају
и физиологији
исхране, као и о
потребама
организма у
храњљивим
материјама;
·
Стицање
знања о
методама и
техникама
испитивања
стања
ухрањености;

Стицање знања о
планирању
дневног оброка
·
на
одговарајући начин и организовању
чувати намирнице; исхране у
домаћинству и у
колективима;
·
планирапра Стицање знања о
значају
вилну примену,
здравствене
значај и улогу
безбедности
адитива и
хране
конзерванаса;
·
процени
значај
органолептичких
својстава,
микробиолошке и
хемијске
исправности
намирница;

Хемијска
примењује

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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исправност намирница

2.

Исхрана
различитих
категорија
здравих
људи

14

Законска регулатива у
области здравствене
безбедности хране
·
Исхрана одојчади
и прешколске деце;
·
Исхрана школске
деце и омладине;
·
Исхрана трудница
и дојиља;
·
Исхрана радно
способног
становништва;
·
Исхрана старих
људи;

законску
регулативу у
области
здравствене
безбедности хране.
·
примени
принципе
правилне исхране
различитих
категорија здравих
људи;
примени принципе
правилне исхране
зависно од
животног доба,
физиолошког
стања и физичке
активности.

·
Организација и
значај исхране у
ванредним условима.

3.

Поремећаји
услед
неправилне
исхране и
неисправне
исхране

15

·
Гојазност
:етиологија,
компликације и
епидемиологија;
·
Потхрањеност:
узроци, врсте,
последице и
епидемиологија;
·
Анорексија,
булимија;
·
Поремећаји услед
неадекватног уноса
витамина и
минералних материја;
·

Тровања храном;

·
Превенција
болести неправилне
исхране и неисправне
хране код људи
различите животне
доби.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

·
Стицање
знања о
специфичности
исхране
различитих
категорија
здравих људи;
·
Стицање
знања која ће
омогућити
формирање
ставова и
усвајање навика
правилне
исхране, као
компоненте
здравог начина
живота.

·
препозна
најважније
поремећаје
настале
неправилном
исхраном;

·
Стицање
знања о настанку
поремећаја
здравља услед
неправилне
исхране;

·
знати
најважнија
тровања храном;

·
Стицање
знања о настанку
поремећаја
здравља услед
неисправне
хране;

примени начине
превенције ових
поремећаја
здравља.

Стицање знања о
превенцији
поремећаја
здравља који су
последица
неправилне
исхране и
неисправне
хране
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Исхрана
болесних

за приод 2018-2022. год.

15

·
Специфичности
исхране код обољења
органа за дисање;
·
Специфичности
исхране код обољења
срца и крвних судова;

4.

·
Специфичности
исхране код обољења
органа за варење;
·
Специфичности
исхране код обољења
бубрега и мокраћних
путева;
·
Специфичности
исхране код фебрилних
стања и инфективних
болести;

·
разуме
основне принципе
исхране код
болести
различитих
система и органа;
·
примени
специфичности
исхране код
болести
различитих
система и органа;
разуме улогу и
значај исхране код
појединих
оболења.

·
Стицање
знања о начину
исхране код
различитих
обољења;
·
Стицање
знања о
специфичности
исхране код
болести
различитих
система и
органа;
Стицање знања о
улози и значају
исхране код
појединих
оболења.

·
Специфичности
исхране код шећерне
болести;
·
Специфичности
исхране код болести
коштано-зглобног
сиситема;
·
Специфичности
исхране код припреме
пацијената за
одређене
дијагностичке поступке
и оперативне захвате;

Укупан број часова:

60

Специфичности
исхране пацијената
после оперативних
захвата.
Корелација:
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биологија,анатомија и
физиологија,микробиологија са
епидемиологијом,хигијена и
здравствено васпитање,фармакологија
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за приод 2018-2022. год.

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Медицинска информатика
Разред:
Трећи разред
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8/ 2015 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
/
66
/
Недељни фонд часова:
2
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:







/

2

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.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
теми

Тема



1.

Практична
настава:

Медицинска
информатика

10
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Појам и
дефиниција
информација,
информатике и
медицинске
информатике;
Историјски
развој
медицинске
информатике;
Информације и
њихов значај у
медицинским
истраживањим
аи
медицинској
пракси.
Примена
медицинске
информатике

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:




дефинише појам
медицинске
информатике;
да сагледа значај
информатике у
медицинским
исраживањима и
медицинској
пракси;

Вреднова
ње
остваренос
ти исхода








активност
ученика
на часу
редовност
и
прегледно
ст радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практично
г рада на
рачунару

830
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за приод 2018-2022. год.


2.

Медицински
подаци и
информације

10









3.

Примена
рачунара у
здравству

20
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Утврђивање
разлике
између
медицинског
податка и
медицинске
информације;
Врсте
медицинских
података
(говорни,
писани,
нумерички,
биосигнал,
слика);
Врсте
медицинских
информација
(примарне,
секундарне и
научне);
Важност
медицинске
информације
за успешан
исход лечења
пацијената
(правило 5П).
Примена
рачунара у
здравству;
Нивои
примене
рачунара у
медицини;
Електонски
здравствени
картон;
Здравствене
књижице са
бар кодом;
Примена
рачунара у
ординацији;
Примена
рачунара у
медицинским
лабораторијам
а;
Примена
рачунара у
апотеци;

















сагледа разлику
између
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.



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.















активност
ученика
на часу
редовност
и
прегледно
ст радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практично
г рада на
рачунару

активност
ученика
на часу
редовност
и
прегледно
ст радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практично
г рада на
рачунару
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Здравствени
информациони
систем



11



4.





5.

Примена
рачунара у
дијагностикова
њу

5





Примена
рачунара у
фондовима
здравственог
система.
Појам ЗИС-а;
Предности
ЗИС-а у односу
на
традиционалн
и здравствени
систем;
Пацијент у
ЗИС-у;
Здравствени
радник у ЗИС-у;
Сигурност и
заштита
података у
ЗИС-у.
Компјутеризов
ана
томографија
(ЦТ)-примена;
ПЕТ скенерипримена;



















6.

Телемедицина

10
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Магнетна
резонанцапримена;
Ултразвук-примена;
Виртуелна
ендоскопијапримена

Појам
телемедицине;
Историјски
развој
телемедицине;
Методе
телемедицине:
(store-andforward
(“сними-ипроследи”) и
real-time
технологија
(пренос









објасни појам ЗИСа;
направи поређење
између
традиционалног
здравственог
система и ЗИС-а;
сагледа улогу и
место пацијента и
здравственог
радника у ЗИС-у;
сагледа значај
сигурности и
заштите података
у ЗИС-у.



сагледа значај
савремене
иформационокомуникационе
технологије у
дијагностиковању;
сагледа предност
компјутеризоване
томографије над
класичним
ренгендским
снимком;
објасни примену
магнетне
резонанце,
ултазвука и
виртуелне
ендоскопије.
објасни појам
телемедицине;
разликује методе
телемедицине;
сагледа предности
и недостатке
телемедицине у
односу на
класичну
телемедицину;
разуме значај
телемедицине у
ургентној
медицини.























активност
ученика
на часу
редовност
и
прегледно
ст радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практично
г рада на
рачунару
активност
ученика
на часу
редовност
и
прегледно
ст радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практично
г рада на
рачунару

активност
ученика
на часу
редовност
и
прегледно
ст радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
практично
г рада на

832
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

66

података у
реалном
времену,
“уживо”);
 Телеконсултац
ије;
 Теледијагности
ка;
 Телемонитори
нг
(теленадзор);
 Теленега;
 Телеконзилију
м;
 Телеобразова
ње и телеобука
(телеедукација
)
 Телехирургија;
 Роботи у
телехирургији;
 Примери
телехирургије
и значајни
датуми у свету
и у Србији.
Корелација:

рачунару

Рачунарство и информатика, стручни
предмети

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Музичка култура
Разред:
ТРЕЋИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
66
/
/
Недељни фонд
2
/
/
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична
настава:
/
/



Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.



Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера
композиције. Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне
заједнице до 21. века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
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Ред.
број

за приод 2018-2022. год.

Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког
дела. Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз
историју 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.
Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког
доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и
импровизовање мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Оспособљавање ученика за заједничко извођење
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
САДРЖАЈИ теми
остварености
исхода
Тема
часова
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
1
.

Изражaјна
средства
музичке
уметности
-Музички
инструменти

5
Подела музичких
инструмената по начину
добијања тона и по
грађи.
● Гудачки
инструменти
● Дувачки
инструменти
● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.
● Инструменти са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
● Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави
и оркестри.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Препознају
и именују
музичке
инструмент
е.
● Препознаје
карактерис
тике звука
и тона
(висину,
јачину,
трајање и
боју) као и
елементе
који на то
утичу.
● Разликује
инструмент
еи
ансамбле
по боји
звука.
● Препознаје
извођачке
саставе :
инструмент





Праћење
остварен
ости
исхода
Активнос
т на часу

Кратки
информативни
тестови

834
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за приод 2018-2022. год.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:

алне,
вокалне,
вокално
инструмент
алне.

Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и
Де-дур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур,
Е-дур;

Успоставе
корелацију између
врсте
инструмената и
програмског
садржаја музичког
дела.

Б. А. Моцарт – Це-дур,
Ге-дур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Дедур.

За виолу:
М. Глинка – соната демол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из
Берлиозовог Харолда у
Италији;
П. Хиндемит –
концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.
Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и
Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
Г. Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт
за харфу и флауту у Цедуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса,
Де Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за
мандолину, тамбуру,
балалајку, цитру.
За дувачке
инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за
флауту и оркестар хамол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –
избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12
концерата;
Ј. Хајдн – концерт Цедур;
В. А. Моцарт – концерт
Це-дур;
Сонате Г. Ф. Хендла и
Сен Санс;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Дејан Деспић – 7
пасторала за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти
за фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у
А-дуру;
К. М. Вебер – концерти
у еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната
за соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин
из Валкире;
М. Мусоргски – Слике са
изложбе;
Избор песама са
фестивала Драгачевска
труба;
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
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За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп.
94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал,
лејка, рог.
Дувачки инструменти
других народа –
Абориџини (диџериду),
Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових,
Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и
забавне музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха,
Г. Ф. Хендла и Ц.
Франка.
За хармонику:
Избор уметничке
музике за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер
танго.
За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ударљке и челесту.
Избор композиција рок
и џез музике.
Народна музика –
тапан, гоч, даире,
тарабука, кастањете.

Класична
музика

2

(општа
музичка
анализа и
теорија кроз
слушање
музике)

20(18)

● Значај музике у
животу и
друштву:првобитна
заједница,стари век
и развој музике у
средњем
веку(духовна и
световна музика) (3)
Грегоријански
корал,
Византијско певање,Кир
Стефан
Србин:Ниња
сили.
● Ренесанса и барок
(8)
Палестрина
Л.:Огни
белта, О. ди Ласо:
Madona mia cara, Ехо;
Галус: Патер Ностер;
Фрањо
Босанац:
Ричеркар бр. 23/I ;
Андрија Мотовуњанин:
Песме и игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба,
Хендл
Г.Ф.:
Музика
на
води
(одломак),Месија
(Алелуја);
Бах
Ј.С.:
Токата и фуга d – mol,
Брандебуршки концерт
бр.3 G – dur

● Препознаје
и разликује
одлике
стилова у
музичком
изражавањ
у од
првобитне
заједнице
до данас.
● Препознаје
одслушанe
композициј
e у односу
на време
настанка..
● Има
позитиван
однос
преме
уметничкој
музици
● Самоинициј
ативно
посећује
концерте и
друге
музичке
манифеста
ције

● Преткласика и
класика(8)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
изненађења бр 94.G –
dur, Симфонија Д-дур
бр. 104 ("Лондонска");
Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика,
Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За
Елизу,
Месечева соната..
●

Романтизаm (8)

Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс
Ј.:Мађарске игре по
избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична
симфонија ;
Романтизам у
словенским земљама:
Руска национална
школа - Чешка
национална школа:
Глинка: Руслан и
Људмила (увертира);
Бородин: Кнез Игор
(Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор);
Римски-Корсаков:
Шехерезада; Чајковски:
Лабудово језеро
(одломци); Сметана:
Продана невеста
(одломци); Дворжак:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Словенске игре (избор).
К. Станковић:
Варијације на песму
"Што се боре мисли
моје"; Ст. Мокрањац: X,
XI и XII или XV руковет,
Козар, Њет свјат (из
Опела

●

Импресионизам (1)

Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
●

Музика xx века (2)

Шостакович:Камерна
симфонија; Прокофјев
С.:Ромео
и
Јулија;
Шенберг:
Пјеро
месечар;
Стравински:
Петрушка (руска игра).

● Опера у XVII
веку –
Монтеверди;
● Опера у XVIII
веку:
озбиљна и комична
опера – Глук;
Oпера и
балет
3
Oперета и
мјузикл

10(8)

● Романтичне
опере:
Бизе Ж.: Кармен; Верди
Ђ.:Трубадур; Росини
Ђ.:Севиљски берберин;
Пучини: Тоска,Боеми,
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Разликује
музичко
сценска дела
према периоду
настанка.
● Разуме
међусобну
повезаност
текста, музике и
покрета.
● Препознаје
историјско
културни
амбијент у коме
су настала
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поједина дела

● Балети :
Чајковски
П.И.:Лабудово
језеро,Успавана
лепотица; Прокофјев
С.:Ромео и Јулија.
Оперете Штраус
Ј.:Слепи

4

Традиционал
на
музика(наро
дне
песме,игре,п
лесови)

10(8)

● 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Препознаје
естетске
вредности у
култури свог и
народа других
земаља
уочавањем
карактеристич
них обележја
музике светске
народне
баштине.
● Сагледава и
вреднује
утицај
народног
стваралаштва
на уметничко
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интегрисана у
забавну,електро
нску,џез и разне
алтернативне
правце.
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слобода
н Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..

стваралаштво.

● Препознаје
порекло
народних
композициј
а према
ритмичко
мелодијски
м
карактерис
тикама

● Прецизно
изводи
ритмичкомелодијске
захтеве у
оквиру
задате
кореографи
је.

● Џез и
блуз:
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис; Били Холидеј;
Џон Колтрејн,Чарли
Паркер, Јован
Маљоковић.

Џез и блуз
музика

5

Филм и
филмска
музика
Сценска
музика

● Филм:
Моцарт
● филмска
музика:

12(!10
)

Е.Мориконе: музика из
филмова: Амелија
Пулен,Титаник,
Ватрене улице,
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● Сагледава
критеријуме
који се односе
на начине
настајања
мелодијско
ритмичких
образаца
раличитих
музичких
жанрова.
● Разликује
инструменте по
боји звука
Разликује
извођачке саставе
(Соло гласхор,Соло
инструмент-
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Клавир...

камерни саставоркестар)
●

Сценска
музика:

Ф. Менделсон: "Сан
летње ноћи" (избор); Е.
Григ: Солвејгина песна
из "Пер Гинта", М.
Равел: Атлантида
(избор).
● слободан избор
композиција према
могућностима
извођача

● Препознаје и
реализује
елементе
заједничког
музицирања

Оспособљава
ње ученика
за заједничко
извођење

6

9(7)

Укупан број часова:

66

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
● Ликовна култура
● Српски језик и
књижевност
● Историја
● Географија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Изабрана поглавља математике
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична
настава:

21. Развијање логичког и апстрактног мишљења;
22. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-

логичког језика;
23. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
24. Формирање основа за наставак образовања;
25. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени

математике и математичког начина мишљења.
26. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.

Ред.
број
Тема

1.

Ирационалне
једначине и
неједначине

Број
часо
ва
9

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 Ирационалне
једначине
(квадратни корен)
 Ирационалне
једначине
(кубни корен)
 Ирационалне
неједначине

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Реши
једноставније
ирационалне
једначине
 Реши
једноставније
ирационалне
неједначине

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно
ст
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
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2.

Експоненцијалн
еи
логаритамске
једначине и
неједначине

11

 Експоненцијалне
једначине
 Екпоненцијалне
неједначине
 Логаритамске
једначине
 Логаритамске
неједначине

 Реши
једноставније
експоненцијалне
једначине
 Реши
једноставније
експоненцијалне
неједначине
 Реши
логаритамске
једначине
 Реши
једноставније
логаритамске
неједначине

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно
ст
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Тригонометрија

15

 Инверзне
тригонометријске
функције и
њихови графици
 Претварање
производа
тригонометријски
х функција у збир
тригонометријски
х функција
 Претварање збира
тригонометријски
х функција у
производ
тригонометријски
х функција
 Тригонометријске
једначине
 Тригонометријске
неједначине

 Нацрта графике
тригонометријски
х функција и
наведе њихове
основне особине
 Упрости израз
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Докаже
једноставије
идентитете
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Реши
тригонометријску
једначину
 Реши
тригонометријску
неједначину

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активнос
т ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Системи
линеарних
једначина и
детерминанте

9

 детерминанте
реда два и три
 особине
детерминанти
 крамерова

 Израчуна
детерминанту
реда 2 и 3
 Примени особине
детерминанти на

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно

3.

4.

знања;
тестове
знања.
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Вектори

14

Четири писмена

8

теорема за
израчунавање
решавање система
детерминанте
линеарних
 Примени
једначина
Крамерову
 решавање система
теорему на
линеарних
решавање
једначина са
система
реалним
линеарних
параметром
једначина (до 3
непознате)
 Реши
једноставније
ситеме линеарних
једначина са
параметром
 Разматра решење
система
линеарних
једначина у
зависности од
вредности
реалног
параметра
 Вектори, особине
 примени каматни
вектора
рачун од сто
(време дато у
 Скаларни
годинама,
производ вектора,
месецима или
колинеарни
данима)
вектори
 објасни појам
 Векторски
менице и на који
производ вектора
начин се
 Мешовити
употребљава
производ вектора

примени прост
 Вектори у
каматни рачун на
координатном
обрачунавање
систему
камате код
 Скаларни
штедних улога и
производ вектора
потрошачких
задатих
кредита
координатама
 покаже разлику
 Векторски
између простог и
производ вектора
сложеног
задатих
каматног рачуна
координатама.
на датом примеру
Површина троугла
 Мешовити
производ вектора
задатих
координатама.
Запремина
паралелепипеда

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





ст
ученика
на часу;
усмену
проверу
знања;
писмену
провера
знања;
тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно
ст
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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задатка са
исправкама
Укупан број часова:

66

Корелација:
Рачунарство и
информатика
Математика, физика,
хемија

Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
Разред:
ТРЕЋИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
настава:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
 Проширивање знања о разноврсности живог света;
 Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива
бића;
 Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
 Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на
човека и друга жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

3

 Разноврсност живог
света (царства на
Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

Тема
1.

Разноврсност
живог света

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 дефинише
царства живог
света
дефинише
основне
систематске
категорије биљног
и животињског
света

Вредновање
остварености
исхода
Евидентирање
и оцењивање
ученика (путем
усмене и
писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
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пројеката,
организовања
и учествовања
у дебатама).

Вируси

4

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива
бића и значај

 дефинише
појам и
порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
вируса на жива
бића

3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште
одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија


4.

Протисти

6

 Царство
протиста:опште
одлике,класификација
, еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи


5.

Алге

6

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатн
е алге (Bacillariophyta),
мрке алге
(Phaeophyta),зелене
алге (Chlorophyta),
опште одлике,
систематика,
филогенија,екологија
и распрострањење

 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије
према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
бактерија на
друга жива
бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе
протисте
изазиваче
болести
животиња и
људи
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги
 анализира
распрострање
ње сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки

2.
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6.

Биљке

16

 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, систематика 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
 Раздео
скривеносеменице
(Magnoliophyta):
опште одлике.
Систематика
скривеносеменица:
одлике дикотила и
монокотила
 Класа:
дикотилe(Magnoliopsy

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

аспект алги

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и класе
виших биљака
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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7.

Гљиве и
лишаји

5










8.

Животиње

22











da). Фамилије:
љутићи, букве, брезе,
купуси, руже,
махунарке,
помоћнице, уснатице,
главочике, еколошки
аспекти
Класа монокотиле
(Liliopsyda). Фамилије:
љиљани, шашеви
траве, еколошки
аспекти
Опште одлике гљива
Систематика гљива
Значај гљива у
природи и привреди
Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
Опште одликекомпоненте лишаја
Систематика и
филогенија лишаја
Екологија и
распрострањеност
лишаја
Значај лишаја у
природи и привреди
Сунђери
(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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке
класе раздела
лишаја
 анализира
еколошки
аспект гљива и
лишаја


 наведе
најзначајније
особине сваке
класе
животиња
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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 Чланковити црви
(Annelida):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
 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):општ
е 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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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еколошки аспекти
 Сисари
(Mammalia):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти

Корелација:
микробиологија
Патологија

66

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Историја (одабране теме)
Разред:
Трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
66
Недељни фонд часова:

Настава у
блоку:

Практична
настава:

2

Подела одељења у групе:
 Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
 Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
 Унапређивање 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.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
Ред.
часова
САДРЖАЈИ по теми
По завршеној
остварености
број
Тема
теми ученик ће
исхода
бити у стању да:
Село и град некад и
 Живот у
 опише начин
сад
 задатак
градовима и
живот у
Вредновање
1.
наставник
селима у новом
српским
остварености
а је да на
веку и
селима у XIX и исхода
почетку
савременом добу
XX веку;
вршити кроз:
школске
(примери Париза,  уочи
године од
Лондона,
сличности и
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дванаест
понуђени
хнаставни
х тема,
ученицим
а
предложи
шест, од
којих ће
они, као
група, у
складу са
својим
склоности
ма,
изабрати
четири,
Свакој од
четири
теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м планом.
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Берлина, Њујорка,
Москве, Санкт
Петербурга...;
просторно и
урбано
планирање;
индустријске
четврти, радничка
насеља и
предграђа;
боемске четврти;
појава модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација,
метро, проблем
загађења,
одношење и
складиштење
отпада;
становање –
грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика
у начину
становања између
села и града и
између
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 и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;

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
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину
становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.





праћење
остваренос
ти исхода
тестове
знања.
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исхране некад и сад
2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз –
фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства;
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша,
Михаила, Милана
и Александра
Обреновића,
кнеза Александра
и краљева Петра и
Александра
Карађорђевића,
Николе
Петровића,
резиденције
Јосипа Броза).

Култура одевања  уочи основна
од антике до
обележја
данас
културе
(материјали,
одевања од
начин обраде и
антике до
бојење, разлике
савременог
у одевању код
доба;
припадника
 идентификује
различитих
основна
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друштвених
група; појава
вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих
у читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).
Одевање код
Срба кроз
историју(материј
али и тканине –
кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и
код припадника
различитих
друштвених
група; грађанско
одело и европски
узори у облачењу
српског
грађанског
сталежа;
униформе
државних
чиновника,
лекара,
цариника,
професора
Лицеја и
гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).

обележја
културе
одевања код
Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
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
исхране код
Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.
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3.

Војска, оружје и рат
некад и сад
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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”).
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;
увођење стајаће
војске, развој
модерне војне
стратегије и
тактике – појава

 уочи основна
обележја
ратова и војне
организације
и технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
начину
ратовања
кроз историју;
 уочи
карактеристи
ке развоја
оружја и
војне
организације;
 уочи основна
обележја
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4.

Новац и банке кроз
историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



генералштаба,
униформе и
војна
одликовања;
војно
образовање,
живот војника у
рату и миру;
жене у војсци;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања,
највеће
војковође).
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).

војне
организације
код Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату
и његовим
последицама на
живот људи.

Нумизматика
(као наука о
постанку,
развоју и
употреби
кованог новца).
Новац и банке у
садашњости
(новац као мера
вредности,
платежно
средство и
једно од





уочи основне
карактеристи
ке и
функције
новца од
антике до
савременог
доба;
изведе
закључак о
улози и
значају
банака кроз
историју;
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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
израђиван
новац,
историјски
феномен
„кварења”
новца; ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
Новац у Србији
некад и сад
(историјат
новца од
средњег века
до данас; динар
као званична
валута модерне
Србије; мотиви
на
новчаницама;
настанак и



уочи основна
обележја
историјата
српског
новца и
банака кроз
историју;
примени стечено
знање о новцу и
банкама у
свакодневном
животу
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развој Народне
банке као прве
финансијске
институције у
Србији).

5.

Верски живот и
обичаји кроз
историју










Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 између

уочи основна
обележја
веровања од
праисторије
до
савременог
доба;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке 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
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католика,
протестаната,
православаца,
муслимана,
Јевреја; атеизам).

6.

Образовање и
васпитање кроз
историју
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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...).
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 –
награђивање и
кажњавање,
одевање
ученика...).
Образовање и
васпитање код
Срба (манастири
као центри

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
код Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
образовања и
васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
значајуобразо
вања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања
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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,гост
ионице и хотели,
бање).











Фармацеутско-физиотерапеутска школа

опише развој
комуникациј
а од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке
комуникациј
еу
различитим
периодима;
изведе
закључак о
значају
комуникациј
е у животу
људи кроз
историју;
разуме
последице
развоја
модерних
комуникациј
а;
изведе
закључак о
утицају
развоја
комуникациј
а на
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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

интеграцију
сваке нације
и друштва;
 користи
информације
са историјске
карте и
повеже их са
стеченим
знањем о
комуникациј
ама;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, 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;
 наведеосновн
а обележја
породичног
живота код
Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
друштвеног и
породичног
живота у
различитим
периодима;
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9.

Фотографија, филм,
радио и телевизија
кроз историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

прилика на
празнике и
празновања,радн
и 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 међу
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,

уочи
сличности и
разлике у
начину
обележавања
празника кроз
историју;
истакне одлике
друштвеног и
породичног
живота данас у
односу на раније
епохе
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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,фил
м као извор
информација о
догађајима;
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
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10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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 радиостанице – 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,





уочи основна
обележја
развоја
здравствене
културе од
антике до
данас;
уочи основна
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медицински
инструменти,
лекови и
лековито биље,
здравствене
установе –
манастирске
болнице,
санаторијуми,
стационари,
домови здравља,
апотеке; начини
здравствене
заштите и
превентиве,
хуманитарне
организације).


11.

Грбови и заставе
некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Брига о телу и
здрављу код
Срба (утицај
животних услова
и хигијенских
прилика на
појаву болести;
најчешће болести
и епидемије,
народна
медицина и
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







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
организација
и њиховог
деловања.

 уочи основна
обележја
развоја
грбова и
застава кроз
историју;
 уочи основна
обележја
развоја
грбова и
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застава код
организације,
Срба кроз
спортског
историју;
друштва...;
појава грбова у  изведе
закључак о
XII веку –
значају
породични
грбова и
грбови на
застава кроз
штитовима као
историју;
начин
 наведе
распознавања
најчешће
витезова на
хералдичке
турнирима и у
симболе;
 опише изглед
ратним
и порекло
походима;
савременог
грбови на
српског грба и
заставама,
заставе.
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
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грбовима
српских
нововековних и
средњовековни
х држава и
династија и
властелинских
породица –
двоглави бели
орао
Немањића,
Лазаревића,
Карађорђевића,
Обреновића и
ПетровићаЊегоша, лав
Бранковића и
ПетровићаЊегоша, вук
Балшића,
љиљани
Котроманића...)
.


12.

Спорт некад и сад
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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
пастирске игре
као прва
спортска

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
карактеристи
ке спортских
надметања у
различитим
периодима;
опише развој
спортског живота
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надметања, прва
спортска
друштва,
оснивање
Српског
олимпијског
клуба 1910,
учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва
и клубови;
савремени спорт
и спортски
живот).

Укупан број часова:











код Срба.

Корелација:
Српски језик и
књижевност
Географија
Социологија са
правима
грађана
Грађанско
васпитање
Верска настава
Ликовна
култура
Музичка
култура

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија- изборни предмет
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у
Практична настава:
часова:
настава:
блоку:
66
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
21. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на
универзитетском нивоу;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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22.
23.
24.
25.
26.

Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности
њихове примене
27. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
28. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког
мишљења;
29. Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким,
социо- економским и друштвеним наукама;
30. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
број
Тема
часова
по темама
По завршеној
остварености исхода
теми ученик ће
бити у стању да:
Дисперзни
14
Изводи
Врши се кроз:
 Класификације
системи
израчунавања у
дисперзних
 Усмену
1.
којима користи
система
проверу
податке
о
знања
 Раствори и
растворљивости
растворљивост
 Писану
супстанце на
проверу
 Квалитативни и
датој
знања
квантитативни
температури;
састав раствора
Објасни утицај
 Разблаживање
температуре на
раствора
растворљивост
 Колигативна
супстанци;
својства раствора
Израчуна
неелектролита
масени
процентни
садржај
раствора,
количинску
концентрацију,
масену
концентрацију,
молалност
раствора;
Прерачуна један
начин
исказивања
садржаја
раствора у
други;
Израчуна
садржај
раствора
добијеног
разблаживањем
;
Израчуна
садржај

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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раствора
добијеног
мешањем два
раствора исте
супстанце
различитог
садржаја;
Објасни
снижење
температуре
мржњења,
повишење
температуре
кључања
раствора у
односу на
растварач;
Одреди
тремпературу
кључања
раствора
неелектролита;
Израчуна
осмотски
притисак у
раствору
неелектролита

Раствори
електролита
2.

25











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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
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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;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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3.

Стехиометриј
ска
израчунавањ
а

за приод 2018-2022. год.

27










Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукционе
реакције
Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење
хемијских
формула;
Израчуна
масени
елементарни
састав једињења
на основу
молекулске
формуле;
Одреди
емпиријску
формулу
једињења на
основу масених
односа
елемената у
њему;
Одреди
емпиријску
формулу на
основу масеног
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Школски програм

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

66

Корелација:

елементарног
процентног
састава
једињења;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење
хемијске
једначине;
Пише хемијске
једначине
важних
хемијских
реакција;
Одреди
коефицијенте у
хемијским
једначинама;
Тумачи појам
оксидационог
броја;
Разликује
оксидационо и
редукционо
средство у
реакцији
оксидоредукциј
е;
Примени метод
електронског
биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини
реакције
оксидоредукциј
е;
Општа хемија, Аналитичка хемија,
Физика, Биологија, Фармацеутска
хемија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија биомолекула
Разред:
ТРЕЋИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
настава:
блоку:
66

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Практична
настава:

875

Школски програм
Недељни фонд часова:

за приод 2018-2022. год.
2

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на
универзитетском нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког
мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким,
социо-економским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема


1.

Угљени хидрати

16







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Хемијска
структура и
својства
моносахарида:
пенотозе
(рибоза и
дезоксирибоза),
хексозе (глукоза,
маноза,
фруктоза)
Хемијска
структура и
својства
олигосахарида:
малтоза,
лактоза,
сахароза
Хемијска
структура и
својства
полисахарида:
скроб, целулоза,
гликоген
Улога угљених
хидрата

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 Фишеровим
пројекционим
формулама
представи
структуру
молекула
моносахарида
 ојасни
настајање
цикличних
(полуацетални
хи
полукеталних)
облика
молекула
моносахарида
 Хејвортовим
перспективни
м формулама
прикаже
цикличне
форме
молекула
моносахарида
 објасни
разлику
између
Фишерових и
Хејвортових
формула

Вредновање
остварености
исхода






праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу
усмену
проверу
знања
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моносахарида
објасни појам
аномерије
хемијским
једначинама
представи:
дехидратацију
,
епимеризациј
у, грађење
гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
тумачи
биолошки
значај
моносахарида
објасни
настајање
гликозидне
везе међу
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
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2.

Липиди

13
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Класификације
липида
Хемијска
структура
осапуњивих
липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска
структура
неосапуњивих
липида
Стероидни
хормони
Биолошки значај
липида

по физичким
својствима
тумачи
биолошки
значај
полисахарида
 наводи
критеријуме
за
класификацију
липида
 објасни
хемијску
структуру
осапуњивих
липида
 класификује
осапуњиве
липиде према
хемијском
саставу
 тумачи
биолошки
значај масти и
уља,
фосфоглицери
да,
сфинголипида
и воскова
 објасни
хемијску
структуру
неосапуњивих
липида
 разликује
стероле,
жучне
киселине и
стероидне
хормоне
 тумачи
биолошки
значај
холестерола,
жучних
киселина и
стероидних
хормона






праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу

878
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3.









Протеини

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
Ензимимеханизам
дејства, фактори
који утичу на
активност
ензима,
номенклатура
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објасни
физичка
својства
аминокиселин
а
тумачи појам
изоелектричн
е тачке
катјонског,
анјонског и
цвитерјонског
облика
аминокиселин
е
класификује
аминокиселин
еи
протеинске
аминокиселин
е
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






праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу
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активност
ензима



4.

Нуклеинске киселине

6









Структурне
јединице
нуклеинских
киселина
Пуринске и
пиримдинске
базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске
киселине
Структура и
функција ДНК и
РНК











5
5.

Витамини






Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска
структура
липосолубилних
витамина
Хемијска
структура
хидросолубилни
х витамина
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објасни
разлику
између
пуринских и
пиримидински
х база
пише формуле
нуклеозида
пише формуле
нуклеотида
објасни
структуру
нуклеинских
киселина
тумачи
разлику у
структури ДНК
и РНК
објасни
биолошки
значај и
функцију
нуклеинских
киселина
објасни
разлику
између
пуринских и
пиримидински
х 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











праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу

праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу
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Укупан број часова:

66

Корелација:
Хемија
Медицинска
биохемија

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
ФИЗИКА ИЗБОРНИ
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
60
6
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
37. Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке;
38. Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних
физичких закона;
39. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
40. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких
законитости;
41. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема;
42. Схватање значаја физике за технику и природне науке;
43. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
44. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
45. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
46. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
47. Развијање радних навика и одговорности.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

Тема

Закони
одржања
1.

16






Закон одржања масе, наелектрисања,
енергије...
Изолован систем. Закони одржања
импулса и момента импулса
Закон одржања енергије у механици
Еластичан и нееластичан судар

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:

Вреднов
ање
остварен
ости
исхода



разуме општи
карактер и
значај закона
одржања у
физици
 зна основне
законе
одржања
 разликује
еластичан и
нееластичан
судар
изведе
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Основе
молекулске
кинетичке
теорије

20



Флуиди
(течности и
гасови)

24



Демонстрациони огледи:
- Закони одржања импулса (помоћу
куглице са опругом или колица са
епруветом у којој се вода загрева и
испарава)
- Закон одржања енергије. Максвелов
диск
 Лабораторијска вежба:
- Провера закона одржања енергије (колица
са тегом
 Молекулска структура супстанције.
Међумолекулске силе

Топлотно кретање молекула.
Температура (термометри).
 Расподела молекула по брзинама
 Идеалан гас. Притисак гаса
 Једначина стања идеалног гаса.
Изопроцеси и гасни закони
 Демонстрациони огледи:
– Брауново кретање. Рејлијев оглед
- Изотермски процес
 Лабораторијска вежба:
Провера Шарловог закона





Модел флуида.Статика флуида (Паскалов
закон, хидростатички и аеростатички
притисак, сила потиска)
Динамика флуида (једначина
континуитета, Бернулијева једначина)
Вакуум пумпе у медицинској
инструментацији
Кретање вискозне течности . Ламинарно
и турбулентно кретање, Рејнолдсов број.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
 зна
молекулску
структуру
супстанције и
разуме
деловање
међумолекул
ских сила
 разуме
топлотно
кретање
молекула
 разуме појам
идеалног гаса
 разуме и
користи
основне
параметре
гасног стања:
притисак,
запремина,
температура
 разуме
изопроцесе и
гасне законе
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
 разуме
модел
флуида и зна
основне
законе
статике
флуида
 решава
проблеме
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Укупан број часова:

Проток (Поазјеов закон)
Протицање крви кроз крвне судове.
Пулсни талас. Турбуленције у крвотоку
Кретање тела кроз течност или гас
(Стоксов закон)
Физички модел крвних судова, рад срца.
Мерач крвног притиска, класични и
дигитални
Површински напон течности. Квашење и
Лапласов притисак
Капиларне појаве. Примена Лапласове
једначине у медицини
Гасна емболија

66




Корелација:
Сви стручни предмети у
којима се примењује
физика
Хемија
Биологија

Образовни профил:
Фармацеутски-техничар
Назив предмета:
Локига са етиком
Разред:
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

везане за
динамику
флуида и
примењује
хидродинам
ичке законе
у струци
 разуме
кретање
вискозних
течности
 разуме
кретање тела
кроз
течности и
гасове и
стечена
знања
примењује у
струци
 разуме појам
површинског
напона
течности
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу

трећи

Настава у блоку:

Практична
настава:
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Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и
развој личности
 Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и
свакодневном животу
 Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка
питања савременог друштва
 Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о друштвеним
проблемима
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Увод у логику

- Појам и подела
логике.
- Логика као наука о
форми мишљења
- Основни логички
принципи (идентитет,
непротивуречност и и
искључење трећег)

Формална
логика: појам
суд закључак

-Разлика између појма,
ствари и представе,
- Врсте појмова
- Обим и садржај појма
Односи међу
појмовима
- Дефиниција и деоба
- Суд и врсте судова
- Истиносна вредност
сложених судова
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција)
- Комбинована подела
судова, расподељеност
појма
- Односи међу

1.

2.

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

Вреднов
ање
остварен
ости
исхода

- препозна да и сам већ
користи логику као и
граматику
- разликује мишљење од
маште, надања, опажања
и наводи примере из
свакодневног живота
- искаже дефиницију
логике, - разуме и опише у
чему се састоји формални
карактер логике
- разликује принципе
мишљења,
- наведе примере за
основне логичке
принципе и симболички
их приказује
-увиди разлику између
појма, термина, опажаја,
предмета, представе
-разликује обим и садржај
појма,
- увиђа однос између
обима и садржаја,
-наводи пример за обим и
садржај и дефинише обим
и садржај појма
-препознаје и именује
појмове, набраја их,
- уочава разлику између
појединачних и општих
појмова препознаје
односе међу појмовиима
и именује их
(субординација,
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судовима (логички
квадрат)
-Врсте закључивања
Непосредно
закључивање –
конверзија, обверзија,
логички квадрат
Посредно
закључивање –
индукција, аналогија и
дедукција
- Фигуре категоричког
силогизма, модуси
категоричког
силогизма Хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
-Доказ
- Примери индуктивног
и дедуктивног
закључивања у
наукама.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

координација,
контрарност) и графички
приказује односе међу
појмовима
- наведе делове
дефиниције
- даје примере
дефиниције из своје
струке
- разликује прешироку и
преуску дефиницију
- разликује чланове деобе
од принципа деобе
- увиђа значај принципа
деобе самостално изводи
једну деобу
-разликује субјекат и
предикат суда и увиђа
значај копуле за квалитет
суда
-препознаје форму
сложеног суда, разликује
и именује логичке везнике
(негација, конјукција,
дисјункција, импликација
и еквиваленција) и наводи
примере
- разликује квантитет и
квалитет суда,
- препознаје форму а,е,i,o
суда и наводи примере
- именује односе међу
судовима
- препознаје индуктивно,
дедуктивно и
закључивање по
аналогији на примерима
из свакодневног живота
увиђа да и сам користи
наведене форме
закључивања, именује их
и разликује
- демонстрира конверзију
и обверзију на примерима
- наведе и објасни четири
фигуре силогизма
- изводи задате модусе
силогизма излаже
примере за хипотетички и
дисјунктивни силогизам
- повезује форме
закључивања у облику
доказа
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3.

Логичке грешке

-Паралогизми и
софизми
- Грешке у закључку
- Грешке у доказу
- Грешке у
аргументацији

-разликује случајне од
намерних логичких
грешака
- примењује форме
закључка и доказа
- препознаје и именује
логичке грешке: увођење
четвртог појма у
силогизам, нерасподељен
појам, замена теза,
argumentum ad hominem,
post hoc ergo propter hoc.

4.

Појам и значај
етике

-Настанак и предмет
етике
- Појам норме и појам
морала
- Разлика између
обичајних, правних и
етичких норми

-набраја правила (норме)
из различитих сфера
живота
- издваја правила која
слободно прихватамо и
разликује их од оних која
имају спољашње порекло
- дефинише предмет
етике

5.

Лични
идентитет,
слобода и
одговорност

-Улога визуелног
идентитета у
формирању личног
идентитета међусобни утицаји
- Појмови пола и рода
- Утицај медија на
релативизацију
етичких вредности
- Естетски и етички
идеал
- Тело и интервенције
на телу
- Сајбер идентитет,
- морал и слобода
избора

-набраја како се све
манифестује лични
идентитет
- разликује утицаје који
формирају лични
идентитет (разликује род
и пол)
- увиђа колика је моћ
визуелног идентитета
- препознаје утицај медија
на креирање визуелног
идентитета
- уочава разлику између
модних и етичких
императива
- супротставља медијски
наметнуте животне
идеале и етичке
вредности

6.

Основне етичке
норме и
вредности

-Пријатељство
- Верност
- Породица
- Љубав
- Морално добро
- Донација органа
- Сурогат мајка
- Клонирање

-препознаје важније
људске вредности
- разликује слободне од
самовољних и наметнутих
поступака
- схвата постојање
слободе избора као
услова моралног
поступања
- разуме везу између

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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избора и одговорности
- упоређује одговорне и
неодговорне поступке
- може да расправља о
томе да ли је извор
морала у нама или изван
нас (аутономна и
хетерономна етика)
- увиђа разлику имеђу
основних етичких праваца

Укупан број часова:

Корелација:
Грађанско васпитање
Биологија
Српски језик
Историја
Веронаука

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив предмета:
Српски језик и књужевност
Разред:
четврти
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
настава:
84
/
/
/
Недељни фонд
3
/
/
/
часова:
Подела одељења
/
у групе:
Циљеви предмета:
 Упознавање са одликама савремене поезије, њеним представницима и делима
 Упознавање са књижевнотеоријским појмовима, специфичностима савремене прозе, њеним
представницима и делима
 Упознавање са основним одликама савремене драме, представницима и делима
 Упознавање са писцима и делима светске књижевне баштине
 Систематизовање знања из синтаксе
 Оспособљавање ученика за примењивање знања из 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
Ред.
број

Тема

Савремена
поезија

Број
часова

11

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 Одлике савремене  наведе
поезије
обележја

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

Праћење
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1.

Савремена
проза
2.

26

 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)

савремене
поезије
 тумачи
песничка дела
износећи
доживљаје,
запажања и
образложења
о њима
 изведе
закључак о
карактеристик
ама песничког
језика,
мотивима и
форми у
обрађеним
песмама

 Структурни
чиниоци прозног
књижевноуметнич
ког 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

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

остварености теме
кроз тестове, писано
и усмено
изражавање и
писмене задатке
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Савремена
драма

8

Класици
8
светске
књижевности

Ками: „Странац“
Иво Андрић:
„Проклета авлија“
Владан Десница:
„Прољећа Ивана
Галеба“ (одломак
по избору као
пример за романесеј)
Меша Селимовић:
„Дервиш и смрт“
Добрица Ћосић:
„Корени“
Добрица Ћосић:
„Време смрти“
(избор одломака)
Књижевна
критика. Петар
Џаџић: „О
Проклетој авлији“

 Одлике савремене  увиди разлику
драме
између
традиционалн
 С. Бекет: „Чекајући
е и савремене
Годоа“
драме
 Душан Ковачевић:
 упореди
„Балкански
драмски
шпијун“
књижевни
 Драмска
текст са
књижевност и
другим
други медији - Б.
облицима
Пекић: „Чај у пет“
његове
или А. Поповић:
интерпретациј
„Развојни пут Боре
е
шнајдера“ или Љ.

формулише
Симовић:
личне утиске и
„Путујуће
запажања о
позориште
драмском
Шопаловић“
делу
 В: Шекспир:
 препозна
„Хамлет“
свевременост
обрађених
 Е. А. По: „Гавран“
тема
 Ф. М: Достојевски:
 тумачи дела
„Злочин и казна“
износећи своја
запажања и
утиске и
образложења
о њима

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Синтакса

7

 Синтаксичке
јединице
(комуникативна
реченица,
предикатска
реченица,
синтагма, реч)
 Основне
реченичне и
синтагматске
конструкције
 Падежни систем и
његова употреба.
Предлошкопадежне
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)

 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

5

 Правописни знаци
Општа правила
интерпункције у
реченици

 примени
правописне
знаке у складу
са језичком
нормом
 употреби
знаке
интерпункције
у складу са
језичком

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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нормом

Култура
изражавања

Укупан број часова:

19







84

Корелација:
Интегративни
наставни приступи са
општим и стручним
предметима, са
уметничким,
образовним и
културним
институцијама, у
редовној и процесној
настави у складу са
темом и наставним
садржајем.

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Писање есеја
Говорне вежбе
Школски писмени
задаци 4х2+2
Административни
функционални стил
(писање молбе,
жалбе, биографије)

 напише есеј
поштујући
структуру ове
књижевне
врсте
 састави
биографију,
молбу, жалбу,
приговор…
 процењује
вредност
понуђених
културних
садржаја

Образовни профил:
Фармацеутски техничар – српско-енглески 30%*
Назив предмета:
Енглески језик
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
56
/
/
Недељни фонд
2
/
/
часова:
Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Практична
настава:
/
/
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Циљеви 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.
Ред.
број

Модул/
Тема

 Свакодневни

1.

живот
 Образовање
 Друштвено
уређење и
политички
систем
 Културни
живот
 Медији
 Историјске
везе
 Свет
компјутера

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(планови за
будућност, посао и
каријера)
 Образовање
(могућност
образовања у
иностранству,
размена ученика,
усавршавање у
струци)
 Друштвено уређење 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)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ



људски организам,
делови тела, органи и
њихове функције
болести, симптоми и
знакови, лечење

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

Ученик ће бити у стању да:
 разуме суштину
битнихинформација 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
стандарднимјезиком

Вредновање
остварености
исхода

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак

 разуме смисао

сложенијих текстова
шематских приказа,
упутстава, уговора
 разуме и користи

обавештења из стручних
текстова везаних за струку
 разуме текстове у којима
се износи лични став или
посебно гледиште
 представи припремљену
презентацију која се
односи на теме везане за
области личног
интересовања, школско
градиво или струку
 говори о утисцима,
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
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Укупан број часова:

56

прва помоћ код
незгода и несрећа
средства, сировине,
препарати, лекови;
прибор за рад:
инструменти, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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;

Корелација:

са неке презентације или
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 догађају 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
 препричава садржај
текста, разговора,
договора
 пореди различите
приказе истог догађаја у
различитим медијима
 коректно употребљава
сложеније структуре и
процесе
(номинализације,градациј
е, трансформације)
 контролише граматичка
знања и испрвља своје
грешке

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Предузетништво

Образовни профил:
Фармацеутски
Назив предмета:
Немачки језик
Разред:
Четврти
Правилник о наставном плану и програму....
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(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
часова:
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Теоријска
настава:
32
1

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују
са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају
комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.

Ред.
број
Тема

Бр
ој
час
ова

1.
WUNDERBARE
WELT

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Reisen planen
4
Erholung

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Разговор о путовању
по Свету.

2.
VON DER
SCHULBANK AUF
INS BERUFLEBEN

Schule und Berufsleben
4
Berufswünsche

Meine Generation
3.

JUGENDSZENE

4

Die Jugend und ihre
Vorbilder

4.

KONSUMWELT

4

Geld

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Ученик је у стању да
разговора о својим
жељама везаним за
будуће занимање.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Млади и њихови
узори. Разговор и
описивање кроз
конверзацију.

. Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Разговор о новцу,

Lückentexte,
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Im Kaufrausch

Familie heute
5.

MITEINANDER
LEBEN

6.

GESELLSCHAFT
UND SOZIALE
INTEGRATION

5

Mutter mit 17

Straßenkinder
4

Einzelschicksale

Was versteht man unter
Kultur?
7.

KULTUR LIVE

5
Neue Medien

Укупан број часова:

Образовни
профил:
Назив предмета:

30

ученик износи своје
мишљење где и како
потрошити новац.
Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о породици
и заједничком
животу.
Стицање позитивног
односа према
другим језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
На тему омладине
ученик исказује
своје мишљење шта
је култура и какви су
данашњи медији.

Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Корелација: 3

Фармацеутски техничар

Руски језик
Разред:
четврта
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
настава:
25
Недељни фонд
1
часова:
Подела
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

5

Текст:»Война без особых
Знакомство с
Умение рассказать
причин»Профессии.Молоде прфессиями.Проблемы об отношениях
Жный сленг
современной
С родителями
молодежи

Тема

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода

1.
Проблемы
молодежи

2.

Путешествуй 5
с нами

Туризм и его плюсы и
минусы.Глаголы
движения.Морской круиз

Рассказать о
путешествиях

Умение передать
плюсы и минусы
виртуального
туризма

3.

Театр и кино

Текст: «Интервью с
режиссером Алексеем
Балабановым».Несклоня
емые сущест.Театры в
России

Рассказать о театре и
кино.Знакомство с кру
пнейшими театрами
России

Умение описать
спектакль,
фильм

5

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
56
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична настава:

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.
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Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема

1.

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(планови за
будућност, посао и
каријера)
 Образовање
(могућност
образовања у
иностранству,
размена ученика,
усавршавање у
струци)
 Друштвено уређење 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)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ



људски организам,
делови тела, органи и
њихове функције

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 разуме суштину
битнихинформа
ција са радија
или телевизије,
презентација
или дискусија о
актуелним
збивањима или
о стварима које
се њега тичу на
приватном и
прoфесионално
м плану,
уколико се
говори
разговетно
стандарднимјез
иком
 разуме смисао
сложенијих
текстова
шематских
приказа,
упутстава,
уговора

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу

 разуме и

користи
обавештења из
стручних
текстова
везаних за
струку
 разуме текстове

у којима се
износи лични
став или
посебно
гледиште
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2.








болести, симптоми и
знакови, лечење
прва помоћ код
незгода и несрећа
средства, сировине,
препарати, лекови;
прибор за рад:
инструменти, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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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 представи

припремљену
презентацију
која се односи
на теме везане
за области
личног
интересовања,
школско
градиво или
струку
 говори о
утисцима,
употребљавају
њи 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
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супротстављањ
е мишљења
 напише
извештај или
протокол о
догађају или са
састанка
 писмено
конкурише за
неки посао

Укупан број часова:

56

Корелација:
- стручни предмети
- матерњи језик

0бразовни профил:
Фрамацеутски техничар
Назив предмета:
Физичко васпитање
Разред:
Четврти
Правилник о наставном плану и програму.(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у
Практична
часова:
блоку:
настава:
56
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
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:
36. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
37. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални
рад на њима;
38. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
39. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
40. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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41. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
42. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

 Здравствена
култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање и
провера
савладаност
и стандарда
из основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).
 Атлетика (8
часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (8
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(8
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућности
ма школе а
по избору
ученика (10
часова).
 Пливање (8
часова).
 Провера
знања и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 Препозна
везе између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристик
е 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;

Вредновање
остварености
исхода
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
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма
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вештина (4
часа).
Пливање
немамо,
делимо часове
на спортску
игру и физичку
активност

2.

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способности
човека, као
основа за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

 Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина
као основа
за
реализовањ
е

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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:

 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,
издржљивост
и, гипкости,
спретности и
окретности;
 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
које се уче;
 Демонстрира
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постављени
х циљева и
исхода
Програм по
избору
ученика:
 Ритмичка
гимнастика
и народни
плесови

 Спортска
игра
(по избору)

 Рукомет

 Фудбал

 Кошарка

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
„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.

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
предвиђених
садржаја
 Детаљније
опише
правила
спортске
гране за коју
показује
посебан
интерес - за
 СПОРТСКА ИГРА (по
коју школа
изб
има услове;
ор  Објасни због
у)
којих је
карактеристик
- Понављање и
а физичког
учвршћивање раније
васпитања
обучаваних елемената
важно, да
игре.
активно
- Даље проширивање и
учествује у
продубљивање
процесу
техничко-тактичке
наставе и да
припремљености
самостално
ученика у складу са
спроводи
изборним програмом
одређен
за дату игру.
програм
физичке и
РУКОМЕТ
спортске
- Увежбавати основне
активности;
техничке елементе
 Жели да се
који су предвиђени
бави
програмским
физичким,
садржајима за основну
односно
школу.
спортским
- Покривање и
активностима,
откривање играча,
пошто
одузимање лопте,
сагледава
ометање противника.
(детектује)
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 Одбојка

 Пливање

 Борилачке
вештине

 Клизање,
скијање
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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 међушколским
такмичењима.
ФУДБАЛ
- Увежбавати основне
техничке елементе
који су предвиђени
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
међушколским
такмичењима.
КОШАРКА
- Увежбавати основне
техничке елементе
који су предвиђени
програмским
садржајима за основну
школу
- Техника кошарке.
Шутирање на кош из
места и кретања, шут
са једном или обема
рукама, са разних

позитивне
карактеристик
е 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
ужива у
дружењу и
контактима;
 Доводи у везу
свакодневни
живот и
способност за
учење и
практичан рад
са физичким
односно
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одстојања од коша.
спортским
Постављање и кретање
активностима
играча у нападу и
и правилном
одбрани. Одбрана
исхраном;
„зоном“ и „човек на
 самостално
човека“. Напад против
бира физичку,
ових врста одбрана.
односно
Контранапад у разним
спортску
варијантама и принцип
активност и
блока.
изводи је у
- Правила игре и
окружењу у
суђење.
коме живи.
- Учествовање на
 Објасни да
разредним и
покрет и
школским
кретање, без
такмичењима.
обзира на то
којој врсти
ОДБОЈКА
физичке,одно
- Увежбавати основне
сно спортске
техничке елементе
активности
који су предвиђени
припада, има
програмским
своју естетску
садржајима за основну
компоненту
школу
(лепота
- Техника одбојке. Игра
извођења,
са повученим и
лепота
истуреним центром.
доживљаја);
Смечирање и његова
 Ужива у
блокада. Уигравање
извођењу
кроз тренажни процес.
покрета и
- Правила игре и
кретања;
суђења.
 Наводи
- Учествовање на
основне
одељенским ,
олимпијске
разредним и
принципе и
међушколским
примењује их
такмичењима.
на школским
спортским
ПЛИВАЊЕ
такмичењима
- Упознавање и примена
иу
основних сигурносних
слободном
мера у пливању;
времену;
- Усвајање две технике
 Препозна
пливања (по
нетолерантно
склоностима и избору
понашање
ученика). Вежбање
својих
ради постизања бољих
другова и
резултата. Скок на
реагује на
старту и окрети.
њега, шири
- Учествовање на
дух
одељенским ,
пријатељства,
разредним и
буде истрајан
међушколским
је у својим

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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такмичењима.
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 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

Укупан број часова:

56

Корелација:
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА






Образовни профил:
Назив предмета:

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

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна
култура
Музичка
култура

Фармацеутски техничар
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Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском језику)

Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
настава:
56
Недељни фонд часова: 2

Практична настава:

Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова САДРЖАЈИ по теми
По завршеној теми
остварености исхода
Тема
ученик ће бити у
стању да:
Функције
15
Вредновање
 Функције.
 дефинише
остварености исхода
Основне особине
појам функције
вршити кроз:
реалних функција
и врсте
реалне
функција (1-1,
 активност
променњиве
НА и бијекција)
ученика на
часу;
 Сложена функција  користи
 усмену
експлицитни и
 Инверзна
имплицитни
проверу знања;
функција
облик функције
 писмену
 Преглед
 објасни и
провера знања;
елементарних
испита
функција
 тестове знања.
монотоност
(линеарна,
функције,
степена,
ограниченост,
експоненцијална,
парност,
логаритамска,
периодичност и
тригонометријска)
одреди нуле
 Гранична
функције
вредност
функције.Особине  нацрта и
анализира
 Број е. Важни
елементарне
лимеси
функције
 Непрекидност
 одреди
функције
граничну
 Асимптоте

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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функција.
Хоризонтална
асимптота
 Вертикална
асимптота
 Коса асимптота

2.

Извод функције

15

 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

















3.

Комбинаторика

7

 Комбинаторика.
Правило збира и
правило
производа
 Пермутације (без
понављања)
 Варијације
 Комбинације
 Биномни
коефицијенти
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вредност
функције
наброји важне
лимесе
одреди
асимптоте дате
функције
објасни
проблем
тангенте у датој
тачки и
проблем
брзине
дефинише
извод функције
примени
правила
диференцирањ
а
примени
таблицу
елементарних
извода
одреди
екстремне
вредности
помоћу извода
функције
испита
монотоност
функције
помоћу извода
испита и нацрта
графике
једноставних
функција
примени
правило збира
и правило
производа
одреди број
пермутација
датог скупа
одреди број
варијација
датог скупа
одреди број
комбинација
датог скупа
напише
пермутације
(варијације,

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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4.

Вероватноћа и
статистика

11

 Случајни
догађаји. Простор
елементарних
догађаја
 Статистичка и
класична
дефиниција
вероватноће
 Условна
вероватноћа
 Случајне
променљиве.
Дискретне
случајне
променљиве и
биномна
расподела
 Нумеричке
карактеристике
случајних
променљивих
(математичко
очекивање,
дисперзија,
медијана, мод)
 Статистика.
Основни појмови
 Формирање
статистичких
табела и графичко
приказивање
података
Карактеристике
емпиријске
расподеле
(аритмеричка
средина узорка,
медијана узорка,
мод узорка,
дисперзија
узорка)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
















комбинације)
датог скупа од
највише четири
члана
одреди k-ти
биномни
коефицијент у
развоју бинома
на n-ти степен
уочи случајне
догађаје
препозна који
су догађаји
могући,
повољни,
сигурни,
немогући
израчуна
вероватноћу
догађаја
(статистичка и
класична
дефиниција
вероватноће)
одреди условну
вероватноћу
догађаја А у
односу на
догађај 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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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основу њих да
графички
прикаже
податке
 израчуна
одређене
карактеристике
случајног
узорка
(аритмеричку
средину узорка,
медијану
узорка, мод
узорка и
дисперзију
узорка)

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

8

56

Корелација:
Физика, хемија

Образовни
Фармацеутски техничар
профил:
Назив
Фармацеутска технологија
Настава
се
реализује
на
српском
и
енглеском језику (најмање 30% на енглеском језику)
предмета:
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд Теоријска
Вежбе:
Настава у
Практична настава:
часова:
настава:
блоку:
56
84
120
Недељни фонд 2
3
часова:
Подела
Три
одељења у
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о општим карактеристикама, употреби, чувању и идентификацији фармацеутско хемијских супстанци;
– Стицање знања о практичној примени аналитичких метода у области испитивања и контроле
лековитих супстанци и готових лекова;
– Практична примена квалитативних и квантитативних аналитичких метода;
– Развијање смисла за тимски рад се преузимањем сопствене одговорности, способности брзе
адаптације на услове које захтева непрекидно унапређивање фармацеутске делатности, неговање
хуманости и прецизности у раду.
Ред.
број

Модул/

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у

Вредновање
остварености
исхода
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стању да:

1.

2.

Стерилни
фармацеу
тски
препарат
и

•теоријс
ка
настава
(12
часова)
• вежбе
(15
часова)

Парентер
ални
препарат
и

•теоријс
ка
настава
(16
часова)
•вежбе
27
часова)

Теорија:
•Стерилизација прибора и
материјала;
•Вода за ињекције- особине,
добијање, чување, употреба;
•Испитивање стерилних
препарата; стерилност и
апирогеност;
•Изотоничност, изотонизација;
•Врсте стерилних препарата;
•Препарати за иригацијудефиниција, особине, израда,
употреба.
Вежбе
•Стерилизација сувим врућим
ваздухом;
•Стерилизација у аутоклаву;
•Асептични поступак.

Теорија:
•
Дефиниција, предности
и недостаци примене, разлози
за примену парентералних
препарата;
•
Подела парентералних
препарата;
•
Амбалажа за
парентералне препарате (врсте
и карактеристике);
•
Ињекције- дефиниција,
подела, предности, услови које
морају да испуњавају, помоћне
материје;
•
Општа испитивања
ињекција;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•наведе особине,
начин добијања,
начин и рок чувања
и употребу воде за
инјекције;
•наведе
испитивања
стерилних
препарата;
•наведе врсте
стерилних
препарата;
•дефинише
препарате за
иригацију, наведе
њихове особине и
начин употребе;
•објасни значај
стерилности,
апиригености и
изотоничности
појединих врста
препарата за
безбедност
пацијената с
обзиром на начин
њихове примене.
•изведе
стерилизацију
прибора ,
материјала и
супстанци

•дефинише
парентералне
препарате;
•наведе поделу,
разлоге за
примену,
предности и
недостатке
парентералних
препарата;
•наведе врсте и
карактеристике
амбалаже за
парентералне
препарате;
•наведе врсте и
особине најчешћих

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби

910

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
•
Инфундибилиједефиниција, особине, подела
према намени, испитивање;
•
Раствори за
хемодијализу;
•
Раствори за
перитонеалну дијализу;
•
Концентрати за
ињекције и интравенске
инфузије;
•
Прашкови за ињекције
и интравенске инфузије;
•
Импланти;
•
Вакцине и серумидефиниција, особине.
Вежбе
•
Израда, пуњење,
стерилизација, сигнирање
ињекција;
•
Израда, пуњење,
стерилизација, сигнирање
инфундибилија;
•
Израда раствора за
хемодијализу;
•
Израда раствора за
перитонеалну дијализу;
•
Израда прашкова за
ињекције.

3.

Офталмо
лошки
препарат
и

•теоријс
ка
настава
(16
часова)
•вежбе
(30
часова)

Теорија:
•Дефиниција и подела
препарата за очи;
•Капи за очи-израда, особине,
паковање, сигнирање;
•Воде (лосиони) за очиизрада, особине, паковање,
сигнирање;
•Раствори за контактна сочиваизрада, особине, паковање,
сигнирање;
•Масти за очи- израда,
особине, паковање,
сигнирање;
•Фармакопејска испитивања
препарата за очи;
•Офтамолошки инсерти-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

помоћних материја
које се користе у
изради
парентералних
препарата;
•наведе особине,
састав и да на
основу
одговарајућег
прописа правилно
изради и сигнира
препарате типа
ињекција и
инфундибилија;
•наведе прописе
за испитивање
ињекција и
инфундибилија;
•наведе особине,
начин израде и
употребу раствора
за перитонеалну и
хемодијализу,
концентрата за
ињекције и
интравенске
инфузије и
прашкова за
ињекције и
интравенске
инфузије;
•наведе основне
појмове о
имплантима,
вакцинама и
серумима.
•наведе поделу
официналних
препарата за очи;
•објасни начин
израде
официналних
препарата за очи;
•објасни
испитивање
официналних
препарата за очи;
•објасни значај
примене
одговарајућих
прописа и мера
предострожности у

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби
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дефиниција, особине.
Вежбе
•
Израда капи за очи;
•
Израда воде за очи;
•
Израда раствора за
контактна сочива;
•
Израда масти за очи.

изради
офталмолошких
препарата, као и
важност контроле
готових препарата,
с обзиром на начин
њихове примене, а
у циљу превенције
угрожавања
здравља
пацијената.

•правилно изради
поједине
официналне врсте
препарата за очи.
4.

5

Завојни и
други
потрошни
медицин
ски
материја
л

Нови
облици
лекова

•теоријс
ка
настава
(6
часова)
•вежбе
(12
часова)

•теоријс
ка
настава
(6

Теорија:
•
Врсте, подела и
особине завојног материјала;
•
Испитивање завојног
материјала;
•
Врсте и особине другог
потрошног медицинског
материјала (шприцеви, игле,
системи за трансфузију,
инфузију и дијализу, гумене
рукавице-стерилне и
нестерилне, катетери,
скалпели, ланцете...);
•
Средства за
дезинфекцију.
Вежбе
•
Особине и паковање
различитог завојног
материјала:
•
Испитивање завојног
материјала;
•
Особине и паковање
другог потрошног медицинског
материјала (шприцеви, игле,
системи за трансфузију,
инфузију и дијализу, гумене
рукавице-стерилне и
нестерилне, катетери,
скалпели, ланцете...).

Теорија:
•
Особине и употреба
оралних препарата са
модификованим и циљаним
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•наведе врсте,
поделу и особине
завојног
материјала;
•наведе врсте и
особине другог
потрошног
медицинског
материјала;
•наведе врсте и
особине средстава
за дезинфекцију;
•објасни значај и
употребу завојног
и другог потрошног
медицинског
материјала и
средстава за
дезинфекцију.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•тестове знања
•тестове
практичних
вештина
•дневнике вежби

•
да изврши
фармакопејска
испитивања
завојног
материјала.

•
наведе
врсте,основне
појмове, особине и
објасни предности

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
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ослобађањем лека;
•
Особине и употреба
парентералних препарата са
модификованим ослобађањем
лека (препарати са инсулином,
стероидима);
•
Особине и употреба
терапијских ситема
(интравагинални,
интраутерини, трансдермални,
парентерални – имплант
пумпа).

употребе нових
облика лекова;
•
дефинише
правце развоја
фармацеутске
индустрије.

•праћење
остварености
исхода
•тестове знања

•
разуме
организацију и
расподелу послова
у индустријској
производњи
лекова;
•
наброји
основне апарате и
уређаје који се
користе у
индустријској
производњи
лекова;
•
води
евиденцију у
индустријској
производњи
лекова;
•
наведе
основне принципе
GMP и осоигурања
квалитета.
•
самостално
израђује препарате
у стварним
условима рада;
•
објасни
основне принципе
GDP.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•дневник вежби

•
самостално
изради, спакује и
сигнира
фармацеутски
препарат.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•9дневник вежби

6

Индустриј •Вежбе у
ска
блоку (30
производ часова)
ња
лекова

Вежбе у блоку:
•
Организација рада у
индустрији лекова;
•
Послови фармацеутског
техничара у индустријској
производњи лекова;
•
Апарати и уређаји у
индустрији лекова;
•
Лабораторија за
контролу квалитета;
•
Основни принципи
GMP и осигурања квалитета;
•
Евиденција у
индустријској производњи.

7

Апотекар
ска и
галенска
израда
препарат
а

8

Рецептур Вежбе у
на израда блоку (30
фармацеу часова)
тских
препарат
а1

Вежбе у блоку:
•
Израда фармацеутских
препарата у апотеци и
галенској лабораторији
•
Вођење евиденције и
обрада података на рачунару
•
Основни принципи
добре праксе у дистрибуцији
(GDP)
Вежбе у блоку:
•
Рецептурна израда и
испитивање разних врста
официналних препарата типа:
- прашкова,
- раствора,
- екстрактивних препарата,
- течних дисперзних препарата.

Вежбе у
блоку (30
часова)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•дневник вежби

913
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9

за приод 2018-2022. год.

Рецептур Вежбе у
на израда блоку (30
фармацеу часова)
тских
препарат
а2

Укупан број
часова:

260

Вежбе у блоку:
•
Рецептурна израда и
испитивање разних врста
официналних препарата типа:
- получврстих дисперзних
препарата,
- чвсртих дисперзних
препарата,
- парентералних препарата,
- офтамолошких препарата
Корелација:
Хемија
Биологија
Физика
Математика
Анатомија и
физиологија
Латинки језик
Микробиологија са
епидемиологијом
Здравствена
психологија
Патофизиолигија
Аналитичка хемија
Организација
фармацеутске делатности
Фармацеутскo
технолошке операције и
поступци
фармакогнозија са
фитофармацијом
Фармацеутска хемија
са аналитиком лекова
Броматологија са
дијететиком
Токсикологија
Фармакологија и
фармакотерапија
Козметологија

•
самостално
изради, спакује и
сигнира
фармацеутски
препарат

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
•праћење
остварености
исхода
•дневник вежби

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Фармацеутска хемија са аналитиком лекова
Разред:
четври
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:

Недељни фонд часова:

56
2

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

56
2

Практична
настава:

30
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за приод 2018-2022. год.

Подела одељења у
Три
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о општим карактеристикама, употреби, чувању и идентификацији фармацеутско хемијских супстанци;
– Стицање знања о практичној примени аналитичких метода у области испитивања и контроле
лековитих супстанци и готових лекова;
– Практична примена квалитативних и квантитативних аналитичких метода;
– Развијање смисла за тимски рад се преузимањем сопствене одговорности, способности брзе
адаптације на услове које захтева непрекидно унапређивање фармацеутске делатности, неговање
хуманости и прецизности у раду.
Ред.
број

1.

Модул/

Лекови који делују
у централном
нервном систему
(ЦНС)

Број
часова

18




теоријска
настава
(8
часова)
вежбе
(10
часова)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/
Теорија:
•Хемијска структура,
особине, употреба и
идентификација:
-опиоидних
аналгетика (морфин,
кодеин, петидин,
метадон)
-аналгоантипиретика
(деривати салицилне
киселине, деривати
парааминофенола,
деривати
пиразолона)
-општих
инхалационих
анестетика
- локалних
анестетика
•Добијање, хемијска
структура, употреба и
идентификација
барбитурата
•Хемијска структура,
особине, употреба и
идентификација:
-Фенотиазина
-Анксиолитика (естри
карбаминске
киселине, деривати
бензодиазепина)
-Централних
аналептика (метилксантинских
деривата, ефедрина,
амфетамина)
Вежбе:

ИСХОДИ
По завршеној /модулу
ученик ће бити у стању
да:
•препозна хемијску
структуру и наведе
особине, употребу и
начин идентификације
лекова који делују у ЦНС
•практично изведе
реакције
идентификације
парацетамола, ацетилсалицилне киселине,
барбитурата, метилксантинских деривата уз
коришћење стручне
литературе

Вреднова
ње
остваренос
ти исхода
Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
 праћењ
е
остваре
ности
исхода
 тестове
знања
 дневни
ке
вежби
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за приод 2018-2022. год.
Идентификација
парацетамола

Идентификација
ацетилсалицилне
киселине

Одређивање
садржаја ацетилсалицилне
киселине

Идентификација
барбитурата

Одређивање
садржаја
барбитурне
киселине

Идентификација
деривата метилксантина
Теорија:
•Хемијска структура,
добијање, особине и
идентификација
сулфонамидских:
-хемотерапеутика
-оралних
антидијабетика
-диуретика
•Биосинтеза
катехоламина
•Хемијска структура,
особине
и
идентификација:
-метил-допе
-адренергичких
блокатора
-ергот алкалоида
-пуринских
диуретика
Вежбе:
•идентификација
сулфацетамида
•идентификација
теофилина
Теорија:
•Етилен-диаминска
структура
•Етанол-аминска
структура
•Пропиламинска
структура
•Фенотиазинска
(трициклична)
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2.

Сулфонамиди,
антихипертензиви
и диуретици

3.

Антихистаминици

8
•теоријска
настава (4
часа)
•вежбе (4
часа)

•теоријска
настава (12
часова)
•вежбе (6
часова)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•препозна хемијску
структуру и наведе
особине, употребу и
начин идентификације
сулфонамида,
антихипертензива и
диуретика
•практично изведе
реакције
идентификације
сулфацетамида и
теофилина уз
коришћење стручне
литературе

Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
 праћењ
е
остваре
ности
исхода
 тестове
знања
 дневни
ке
вежби

•препозна хемијску
структуру група
антихистаминика
•наведе особине,
употребу и реакције
идентификације
антихистаминика

Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
•праћење
остваренос
ти исхода
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за приод 2018-2022. год.
структура са
антихистаминским
деловањем
Вежбе:
•Реакције
идентификације
антихистаминика

4.

Антитуберкулотици 16
и антибиотици
•теоријска
настава 10
часова)
•вежбе (6
часова)

5

Сахариди

18 часова
•теоријска
настава (6
часова)
•вежбе (12
часова)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија:
•Хемијска структура
антитуберкулотика
(пара-аминосалицилне киселине,
изониазида,
пиразин-амида)
•Начини добијања
антибиотика
•Подела
антибиотика према
хемијској структури
•Хемијска структура,
особине,
идентификација и
одређивање
садржаја
антибиотика
(пеницилини,
тетрациклини,
стрептомицини,
хлорамфеникол)
Вежбе:
•Реакције
идентификације
пара-аминосалицилне киселине
и изонијазида)
•Идентификација
ампицилина
•Идентификација
тетрациклина
Теорија:
•Хемијска структура,
особине, употреба,
идентификација:
-моносахарида,
-дисахарида
-полисахарида
Вежбе:
•Идентификација
глукозе
•Идентификација
сахарозе
•Идентификација

•тестове
знања
•дневнике
вежби

•препозна хемијску
структуру и наведе
особине и употребу
антитуберкулотика
•Објасни начине
добијања антибиотика
•Објасни поделу
антибиотика према
хемијској структури
•препозна хемијску
структуру и наведе
особине и употребу
антибиотика
•објасни поступак
одређивања садржаја
антибиотика
•практично изведе
реакције
идентификације параамино-салицилне
ксиелине,
изонијазида,ампицилина
и тетрациклина уз
употребу стручне
литературе

•наставник
и ученици
су
обавезни
да имају
радну
одећу
•ученик је
обавезан
да води
дневник
вежби
•на крају
модула
ученик
ради тест
знања
•активна
настава
•демонстр
ација
•рад у
групама

•наведе хемијску
структуру, особине,
употребу и начин
идентификације
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида
•практично изведе
реакције
идентификације глукозе,
сахарозе, лактозе и
скроба уз употребу
стручне литературе

Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
•праћење
остваренос
ти исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби
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лактозе
•Идентификација
скроба

6

Витамини

13
•теоријска
настава (5
часова)
•вежбе (8
часова)

7

Хормони и
кардиотонични
гликозиди

17
•теоријска
настава (9
часова)
•вежбе (8
часова)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија:
•подела и улога
витамина у
организму
•хемијска структура
хидросолубилних и
липосолубилних
витамина
•идентификација и
одређивање
садржаја витамина
Вежбе:
•идентификација
витамина Ц
•идентификација
витамина Д
•идентификација
витамина Е
•одређивање
садржаја витамина Ц

•наведе поделу
витамина
•објасни улоге витамина
у организму
•препозна хемијску
структуру витамина
•наведе реакције
идентификације и
методе одређивања
садржаја витамина
•практично изведе
реакције
идентификације
витамина Ц, Д, Е и
одређивање садржаја
витамина Ц уз употребу
стручне литературе

Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
•праћење
остваренос
ти исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби

Теорија:
•хемијска структура,
особине,
улога у организму:
•хормона деривата
амино-киселина
(адреналин,
тироксин)
•полипептидних
хормона (инсулин)
•стероидних
хормона (естрадиол,
прогестерон,
тестостерон,
кортизолон)
•хемијска структура,
особине, употреба и
подела
кардиотоничних
гликозида
Вежбе:
•Хроматографско
одређивање
садржаја нечистоћа
•Методе
одређивање
садржаја

•препозна хемијску
структуру хормона
•наведе особине и
објасни улогу хормона у
организму
•објасни методу
хроматографског
одређивања садржаја
нечистоћа
•препозна хемијску
структуру
кардиотоничних
гликозида
•наведе особине и
објасни улогу
кардиотоничних
гликозида

Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
•праћење
остваренос
ти исхода
•тестове
знања
•дневнике
вежби
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кардиотоничних
гликозида

Инструменталне
методе анализе
Настава у блоку

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

30 часова

•Оптичке методе
(спектрофотометрија,
полариметрија)
•Хроматографске
методе (методе
инструменталне
хроматографије)
•Потенциометријско
одређивање
pH вредности, јонселективне
електроде

•објасни
инструменталне методе
анализе
•изведе инструменталне
методе анализе уз
употребу стручне
литературе

Вредновањ
е
остваренос
ти исхода
вршити
кроз:
•праћење
остваренос
ти исхода
•тестове
знања и
практичних
вештина
•дневнике
вежби

142

Корелација:

–Хемија
–Физика
–Биологија
–Анатомија и физиологија
–Хигијена и здравствено васпитање
–Фармацеутско технолошке операције
и поступци
–Патофизиологија
–Латински језик
–Прва помоћ
–Микробиологија са епидемиологијом
–Аналитичка хемија
–Организација фармацеутске
делатности
–Фармацеутска технологија
–Фармакогнозија са фитотерапијом
–Медицинска биохемија
–Токсикологија
–Фармакологија и фармакотерпија
–Броматологија са дијететиком
–Козметологија

Фармацеутски техничар
Броматологија са дијететиком
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском језику)

Разред:
Четврти
Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Годишњи фонд
часова:
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:











Ред.
број

1.

за приод 2018-2022. год.
Теоријска
настава:
56
2

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

30

Три гупе

Стицање знања о саставу, физиолошким особинама основних и специфичних састојака хране
и о потребама људи у овим састојцима;
Стицање знања о трансформацијама хранљивих састојака у намирницама у току правилног
чувања , или у току неадекватног чувања;
Стицање знања о дијететским производима, функционалној храни и храни обогаћеној
минералима и витаминима;
Cпознавање са средствима за конзервисање, бојење, корекцију укуса и мириса , као и
конзистенцију намирница;
Упознавање пестицида и антибиотика , као хемијских контаминената хране и њихове
токсичности;
Стицање знања о предметима опште употребе, њиховој исправности и квалитету;
Стицање знања о прописима за узимање узорака и припрему узорака за анализу и о
неопходном прибору;
Стицање практичних вештина за извођење квалитативне и квантитативне анализе узорака
хране;
Ученицима омогућава да прошири познавање законских прописа у вези са контролом
намирница;
Развој професионалне одговорности.

Модул/

Хранљиве
материје и
животне
намирнице

Број
часова

10

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

 Броматологија

као
грана превентивне
медицине
 Животне намирнице
(дефиниција и
подела)
 Дефиниција,
особине,значај,
класификација и
распрострањеност
угљених хидрата у
животним
намирницама и
њихов значај;
 Дефиниција,
особине,
класификација и
распрострањеност
протеина у животним

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
/модулу ученик ће
бити у стању да:
 објасни улогу
броматологије у
превентивној
медицини;
 наведе поделу
животних
намирница;
 наведе састав
животних
намирница,
 класификује
основне
хранљиве
материје према
улози у
организму;
 класификује
специфичне
хранљиве

Вредновање
остварености исхода

 тестове

знања
 усмено изла
 домаће задатке гање
 активност на часу
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2.

Енергетска
вредност хране,
принципи
рационалне
исхране и
законски
прописи

за приод 2018-2022. год.

10

намирницама и
њихов значај;
 Дефиниција, особине
и распрострањеност
липида у животним
намирницама и
њихов значај;
 Липосолубилни
витамини : витамин
А,D,E,K; структура,
особине и
распрострањеност
витамина и
провитамина;
последице
хиповитаминозе и
хипервитаминозе;
улога у организму и
дневне потребе;
 Хидросолубилни
витамини: витамин С
и витамини В групе;
структура, особине,
класификација и
распрострањеност
витамина и
провитамина;
последице
хиповитаминозе и
хипервитаминозе;
улога у организму и
дневне потребе;
 Дефиниција,
особине и
распрострањеност
минералних материја
и улога у организму:
макроелементи и
микроелементи
 Одређивање и
прерачунавање
енергетске вредности
намирница;
 Рационална исхрана
људи (принцип I, II,
III)
 Законски прописи о
намирницама:
правилници о
квалитету
намирница;
 Начин узимања
узорака за анализу и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

материје према
улози у
организму;
 објасни улогу
основних
хранљивих
материја у
организму;
 објасни значај
специфичних
хранљивих
материја у
организму;
 наведе
поремећаје који
настају услед
недостатка
појединих
хранљивих
материја.

 објасни

на који
начин се
одређује и
израчунава
енергетска
вредност хране;
 објасни
принципе
рационалне
исхране;
 наведе законске
прописе који
важе за поједине
врсте животних
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суперанализу
 Правилници о
методама вршења
анализе и
суперанализе;

3.

Хранљиве
намирнице
животињског
порекла

8

намирница ;
 прецизно наведе
прописе из
правилника о
методама
анализе и
суперанализе;
 наведе начине
узимања узорака
за анализу
 наведе установе
које обављају
анализе
животних
намирница

 Месо: дефиниција

према правилнику о
квалитету и промету
животних
намирница;
 Састав меса и
производа од меса и
њихова биолошка и
хранљива вредност;
 Риба и производи од
риба- класификација
и састав;
 Хранљива вредност
рибе и производа од
риба;
 Конзервисање рибе
и производа од рибе;
 Јаја- састав и
хранљива вредност;
 Испитивање
свежине, кварење
јаја и поступци
конзервисања;
 Млеко и млечни
производи- састав и
добијање;
Хранљива вредност
различитих врста
млека: пастеризовано,
стерилизовано,
кондензовано,
евапоризовано, млеко
у праху и других
производа од млека;
анализа млека.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни

биолошку и
хранљиву
вредност меса и
производа од
меса;
 наведе састав
рибе и производа
од рибе
 објасни
биолошку и
хранљиву
вредност рибе и
производа од
рибе;
 наведе састав
јаја;
 објасни
биолошку и
хранљиву
вредност јаја;
 наведе састав
млека и млечних
производа;
 објасни
биолошку и
хранљиву
вредност млека и
млечних
производа;
 наведе начине
правилног
чувања и начине
конзервисања
намирница
животињског
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порекла.

Хранљиве
намирнице
биљног порекла
4.

 Житарице

10

Вода у
животним
намирницама и
вода за пиће

– састав и
распоред хранљивих
и баластних састојака
у зрну житарица;
 Хранљива и билошка
вредност житарица и
њихових производа;
 Воће и производи од
воћа: подела и
састав;
 Хранљива и билошка
вредност воћа;
 Поврће и производи
од поврћа: подела и
састав;
 Хранљива и билошка
вредност поврћа;
 Чување и
конзервисање воћа,
поврћа и њихових
производа;
 Кафа, какао, чај,
шећер: сасатав и
употреба.

 наведе

састав
житарица;
 објасни улогу
житарица у
исхрани;
 наведе састав
воћа;
 објасни улогу
воћа у исхрани;
 наведе састав
поврћа;
 објасни улогу
поврћа у
исхрани;
 наведе поступке
прераде
намирница
биљног порекла;
 наведе основне
карактеристике
кафе, какаоа, чаја
и шећера.

 Појам,

5.
6

распрострањеност ,
улога и особине воде
за пиће и воде у
намирницама;
 Мед: састав и
хранљива
Вредност;
 Со: добијање,састав,
употреба
 Сирће: добијање и
Употреба;
Алкохолна пића:
природне и вештачке
ракије, ликери, вино,
пиво.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни

улогу
воде у очувању
животних
намирница;
 наведе
микробиолошке
и хигијенске
услове мора да
испуњава вода за
пиће;
 наведе
позитивне и
негативне утицаје
воде на животне
намирнице;
 објасни поступак
добијања соли;
 објасни поступак
добијања
сирћета;
 објасни улогу
соли у организму;
 објасни употребу
соли и сирћета
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за приод 2018-2022. год.
за конзервисање;
 објасни
биолошку и
хранљиву
вредност меда;
 наведе начине
добијања и врсте
алкохолних пића.

Адитиви и
хемијска
контаминација
хране
6.

6

 Адитиви :
- средства против
кварења намирница
(антиоксиданси,
синергисти,
конзерванси, средства
за сољење),
- средства за корекцију
укуса и мириса
(зачини, натријум
глутамат, вештачка
средства за
заслађивање и ароме),
- средства за корекцију
изгледа и
конзистенције
намирница
(емулгатори,
желирајућа средства,
бојене материје);
*Хемијска
контаминација хране
(пестициди,
резидуалне количине
антибиотика у храни)

 Дијететске

Дијететске
намирнице и
нутрификација
хране
7.
6

намирнице- подела и
употреба (намењене
исхрани деце до 12
месеци, деце од 12
месеци до 3 године;
лицима оболелим од
шећерне болести...);
 Алтернативни начини
исхране
(вегетаријанство, екохрана);
 Нутрификација хране;
 Предмети опште
употребе, шампони,
пене за купање,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе

поделу и
улогу адитива у
намирницама;
 наведе врсте и
количине
адитива у
намирницама,
које су законски
регулисане;
 наведе основне
карактеристике
средстава против
кварења
намирница;
 наведе основне
карактеристике
средства за
корекцију укуса и
мириса;
 наведе основне
карактеристике
средства за
корекцију
изгледа и
конзистенције
намирница;
 наведе путеве
контаминирања
хране.

 наведе

врсте
дијететских
намирница;
 објасни употрбу
дијететских
намирница;
 наведе
алтернативне
начине исхране;
 објасни значај
нутрификације
хране;
 наведе предмете
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креме, лосиони,
амбалажа (стаклена и
пвц).
 Законска регулатива
и прописи о
квалитету и
здравственој
исправности
предмета опште
употребе.

 Анализа

Контрола
квалитета и
анализа
животних
намирница
8.

30

и контрола
квалитета воде за
пиће органолептички
преглед воде,
одређивање ph
воде;одређивање
укупне и пролазне
тврдоће, одређивање
калцијума и
магнезијума;
редукциона моћ
воде;
 Анализа шећера и
производа од воћа и
поврћаполариметријско
одређивање
сахарозе;
рефрактометријско
одређивање суве
материје у
производима од воћа
и поврћа;
 Одређивање типова
брашна;
 Идентификација
вештачких боја
хроматографијом на
хартији;
 Одређивање
витамина Ц
титрацијом;
 Одређивање
киселости млека;
 Одређивање прве и
друге фазе ужеглости
масти;
Анализа вина.

опште употребе;
 објасни значај
контроле
квалитета и
здравствене
исправности
предмета опште
употребе.
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 прецизно изведе

анализе контроле
намирница
биљног и
животињског
порекла ради
утврђивања
њиховог
квалитета;
 наведе врсте
анализа за
испитивање
намирница
биљног и
животињског
порекла.






самосталан
практични рад
усмено излагање
ангажованост на
вежбама
дневник практичних
вежби
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

86

Корелација:








Хемија
Медицинска биохемија
Анатомија и физиологија
Микробиологија са епидемиологијом
Физика
Токсикологија
Аналитичка хемија

Образовни профил:
Фармацетски техничар
Назив предмета:
Фармакологија и фармакотерапија
Разред:
Четири
Правилник о наставном плану и програму.(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. год. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
настава:
84
Недељни фонд часова:
3
Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Стицање знања о врстама, облицима и начинима применеи дозирању лекова
 Стицање знања о дејству лекова на организам и значају плацебо ефекта
 Повезивање знања о анатомској грађи, физиологији и патологији појединих система и / или органа у
организму са терапијским приступом лечењу одговарајућих обољења
 Стицање знања о основним фармакокинетичким и фармакодинамским особинама група лекова,
генеричким и заштићеним називима лекова и њиховој употреби
 Формирање свести о опасности: злоупотребе лекова, неконтролисане употребе лекова ,
неконтролисаног комбиновања лекова и комбиновања лекова са алкохолом и другим хемијским
супстанцама
Примена стечених знања у професионалном раду и едукацији

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у

Вредновањ
е
оствареност
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Општа фармакологија

10



Фармакологија
кардиоваскуларног,
респираторног,
дигестивног
и урогениталног
система

20



1.

2.

Предмет фармакологије;
 Појам и порекло лекова;
 Врсте лекова, начин
издавања, чување лекова;
 Облици лекова;
 Начин примене лекова;
 Фармакокинетика
(судбина лека у
организму);
 Фармакодимамијадејство лекова на
организам. Плацебо;
 Дозирање лекова;
Нежељена дејства лекова
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Лекови у терапији срчане
инсуфицијенције(ACE
инхибитори, блокатори
рецептора за ангиотензин
II , диуретици, бета
блокатори,
вазодилататори,
кардиотонични
гликозиди);
Антиаритмијски лекови;
Антилипемици;
Антихипертензивни
лекови;
Лекови у терапији
исхемијске болести срца;
Лекови у терапији
бронхијалне астме;
Антитусици,
експекторанси и
кисеоник;

стању да:

и исхода

објасни шта
проучава
фармакологија;
 објасни појам
лека и порекло
лекова;
 објасни врсте,
облике и начине
примене
лекова;
 објасни начине
чувања и
издавања
лекова;
 објасни
промене којима
лек подлеже
приликом
проласка кроз
организам;
 објасни
механизме
дејства лекова;
 објасни
плацебо ефекат;
 објасни
чиниоце који
утичу на
дозирање лека;
наведе нежељена
дејства лекова.
 објасни основне
фармакокинети
чке и
фармакодинамс
ке особине
лекова који се
користе у
терапији
кардиоваскулар
них обољења;
 наведе
најважнија
нежељена
дејства и
контраиндикаци
је лекова који се
користе у
терапији
кардиоваскулар
них обољења;

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
домаћи
задатак



 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
домаћи
задатак
адатак
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Фармакотерапија улкусне
болести;
 Антидијароици,лаксативи,
антиеметици;
 Лекови који утичу на
апетит и дигестиви;
 Диуретици;
Утеротоници и токолитици
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објасни основне
фармакокинети
чке и
фармакодинамс
ке особине
лекова који се
користе у
терапији
респираторних
обољења;
наведе
најважнија
нежељена
дејства и
контраиндикаци
је лекова који се
користе у
терапији
респираторних
обољења;
објасни основне
фармакокинети
чке и
фармакодинамс
ке особине
лекова који се
користе у
терапији
обољења
дигестивног
система;
наведе
најважнија
нежељена
дејства и
контраиндикаци
је лекова који се
користе у
терапији
обољења
дигестивног
система;
објасни основне
фармакокинети
чке и
фармакодинамс
ке особине
лекова који се
користе у
терапији
обољења
урогениталног
система;
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Фармакологија крви
и телесних течности

за приод 2018-2022. год.

8










Лекови који делују на
хемостазу и тромбозу
- антихеморагици
- антитромбоцитни
лекови
- антикоагулантни
лекови
- фибринолитици;
Антианемијски лекови препарати гвожђа,
витамин B12, фолна
киселина, еритропоетин;
Препарати крви и замене
за плазму;
Инфузиони раствори;
Прентерална исхрана;
Контрастна средства



наведе
најважнија
нежељена
дејства и
контраиндикаци
је лекова који се
користе у
терапији
обољења
урогениталног
система;



наброји
најважније
групе лекова са
дејством на
хемостазу и
тромбозу;
наведе дејства,
основне
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
са дејством на
хемостазу и
тромбозу
наброји
најважније
антианемијске
лекове
наведе дејства,
основне
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
антианемијских
лекова
наведе врсте,
дејства,
индикације и
нежељене
ефекте
средстава за
надокнаду
течности,
крвних
елемената,
електролита и
хранљивих









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак
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материја
наведе врсте,
индикације и
нежељене
ефекте
најчешће
коришћених
контрастних
средстава.



4.

Фармакологија
хормона и
витамина

8











Инсулин и орални
антидијабетици;
Окситоцин и ADH;
Тироидни хормони и
антитироидни лекови;
Гликокортикоиди и
минералокортикоиди;
Андрогени и анаболици;
Естрогени, гестагени и
хормонски
контрацептиви;
Липосолубилни витамини
- терапијска примена;
Хидросолубилни
витамини - терапијска
примена.
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наброји
хормоне и
објасни њихов
системски
ефекат;
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
који се користе
у терапији
шећерне
болести;
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
који се користе
у терапији
обољења
тиреоидне
жлезде;
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
који се користе
у терапији
обољења
надбубрежних
жлезда;
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак
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који се користе
у терапији
гинеколошких
обољења;
наведе
генеричка
имена
најважнијих
представника
наведених група
лекова;
наведе дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
терапијске
примене
витамина.



5.

Антиинфективни
лекови и
цитостатици

18















Општи принципи
антиинфективне терапије;
Пеницилини;
Цефалоспорини;
Макролиди и њима
сродни антибиотици;
Аминогликозиди;
Хинолони;
Сулфонамиди;
Уроантисептици;
Антимикотици;
Антипаразитарни лекови;
Имуносупресиви;
Антисептици и
дезинфицијенси;
Хемиотерапија малигних
обољења









6.

Фармакологија
аутономног
нервног система

10
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Трансмисија у
вегетативном нервном
систему;
Холинергички лекови;
Антихолинергички
лекови;



наброји
најважније
групе
антимикробних
лекова
наведе и
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
антиинфективни
х лекова
наведе
најважније
представнике
наведених група
лекова
наведе дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте
цитостатика.
наброји
најважније
групе лекова са
дејством на
вегетативни
нервни систем

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
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Адренергички лекови:
катехоламини,
вазоконстриктори,
бронходилататори;
Адренергички блокатори;
Антихистаминици





наведе и
објасни дејства,
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
са дејством на
вегетативни
нервни систем
наведе
најважније
представнике
наведених група
лекова

 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак

наброји
најважније
групе лекова са
дејством на
нервни систем;
наведе и
објасни дејства,
основне
индикације,
начине примене
и најчешће
нежељене
ефекте лекова
са дејством на
нервни систем;
наведе
најважније
представнике
наведених група
лекова;
објасни
фармаколошке
ефекте етанола
и метанола на
ЦНС;
наведе дејства,
индикације и
нежељене
ефекте
локалних
анестетика.

 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи з
тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
адатак



7.

Фармакологија
централног
нервног система















Општи анестетици;
Психотропни лекови:
- неуролептици
(антипсихотички
лекови),
-антидепресиви,
- анксиолитици
- седативи;
Антиепилептички лекови;
Аналгетици - наркотички
и ненаркотички,
нестероидни
антиреуматици;
Етанол и метанол;
Психостимуланси;
Локални анестетици













Укупан број часова:

84

Корелација:
 Анатомија и
физиологија
 Хигијена и
здравствено

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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васпитање
Хемија
Медицинска
биохемија
Mикробиологија са
епидемиологијом
Патофизиологија
Фармацеутска хемија
са аналитиком
лекова

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Козметологија
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
настава:
56
56
Недељни фонд часова: 2
2
Подела одељења у
Ученици се деле на групе до 10 ученика
групе:
Циљеви предмета:
– Стицање знања о грађи и улогама коже и њених изданака, естетским променама- недостацима на
кожи и њеним изданцима који се третирају козметичким препаратима;
– Стицање знања о класификацији козметичких препарата и специфичним сировинама за израду
козметичких препарата;
– Стицање знања о саставу, особинама, деловању, начину израде и примени различитих група
козметичких препарата;
– Повезивање стечених знања из козметологије са знањима о саставу, примени и изради појединих
врста фармацеутских препарата;
– Стицање знања о прописима који се односе на квалитет и производњу козметичких препарата и
начину испитивања квалитета козметичких препарата;
– Формирање свести о значају састава и квалитета козметичких препарата с обзиром на нњихову
веома раширену употребу у савременим условима живота;
– Постицање даље професионалне радозналости у области израде, квалитета и примене

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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козметичких препарата.

Ред.
број

1.

Модул/

Грађа и
функција коже
и њених
изданака

Број
часова

8

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/
Теорија:
 Историјски
подаци о развоју
козметологије;
 Структура коже,
слојеви
епидерма;
 Функција и
хемијски састав
коже;
 Грађа лојних
жлезда, састав и
улога себума у
одржавању
интегритета коже,
естетски и
физиолошки
поремећаји услед
хипер и
хипофункције
лојних жлездатипови коже;
 Грађа и функција
знојних жлезда,
састав и функција
зноја;
 Грађа и функција
нокта, принципи
правилне неге
ноката;
 Грађа и функција
косе, принципи
хигијенскоестетске неге
косе;
 Најчешће
естетске
промененедостаци на
кожи и њеним
изданцима.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:

наведе
основне
податке о
историјском
развоју
козметологије;

опише
структуру
коже;

наведе
функције коже
и њен
хемијски
састав;

објасни
грађу и
функцију
лојних и
знојних жлезда
и њихову
улогу у
одржавању
интегритета
коже;

наведе
типове коже и
њихове
карактеристик
е;

објасни
грађу и
функцију
изданака коже;

наведе и
опише
најчешће
естетске
промененедостатке на
кожи и њеним
изданцима.

Вредновање
остварености исхода














Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању
да :
наведе основне
податке о
историјском
развоју
козметологије;
опише
структуру коже;
наведе
функције коже и
њен хемијски
састав;
објасни грађу
и функцију
лојних и знојних
жлезда
и њихову улогу у
одржавању
интегритета коже;
наведе типове
коже и њихове
карактеристике;
објасни грађу
и функцију
изданака коже;
наведе и
опише најчешће
естетске промененедостатке на
кожи и њеним
изданцима.
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2.

Козметичке
сировине и
активне
материје

3.

за приод 2018-2022. год.
10

20 ( 8
часова
теорије
, 12
часова
вежби)

Препарати за
одржавање
личне хигијене

Теорија:
 Појам,
дефиниција и
класификација
козметичких
препарата;
 Класификација
сировина за
израду
козметичких
препарата по
пореклу и по
дејству,
номенклатура
сировина;
Основне
карактеристике
појединих група
сировина за израду
козметичких
препарата, активних
материја, мириса ,
конзерванаса и
антиоксиданаса

Теорија:

Састав, особине,
израда и
употреба
препарата за
одржавање
личне хигијене;
 Сапуни;
 Шампони;
 Препарати за суво
прање косе;
 Препати за
купање (соли и
уља за купање,
пене за купање);
 Препарати за негу
усне шупљине и
чишћење зуба
(воде за уста,
пасте за зубе,
прашкови за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









наведе
дефиницију и
класификацију
козметичких
препарата;
класификује
сировине за
израду
козметичких
препарата;
наведе основне
карактеристике
појединих група
сировина,
активних
материја,
конзерванаса и
антиоксиданаса
;
разуме значај
квалитета и
избора
сировине и
активних
материја за
квалитет
козметичког
производа.

 наведе састав,
особине и
објасни
употребу
препарата за
одржавање
личне хигијене;
 разуме улогу
препарата за
одржавање
личне хигијене
у свакодневном
животу.
 на основу
задате
формулације
правилно
изради
поједине
препарате за









Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању
да :
наведе
дефиницију и
класификацију
козметичких
препарата;
класификује
сировине за
израду
козметичких
препарата;
наведе основне
карактеристике
појединих група
сировина,
активних материја,
конзерванаса и
антиоксиданаса;
разуме значај
квалитета и
избора сировине и
активних материја
за квалитет
козметичког
производа.

Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:
 наведе састав,
особине и објасни
употребу
препарата за
одржавање личне
хигијене;
 разуме улогу
препарата за
одржавање личне
хигијене у
свакодневном
животу.
 на основу задате
формулације
правилно изради
поједине

935

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
чишћење зуба);
 Препарати за
чишћење зубних
протеза.
Вежбе:
 Израда сапуна;
 Израда соли за
купање;
 Израда пасти за
зубе;
 Израда вода за
уста;
 Израда прашкова
за чишћење зуба;
 Израда препарата
за чишћење
зубних протеза.

4.

Препарати за
негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе

30 (10
часова
теорије
и 20
часова
вежби)









Састав, особине,
израда и
употреба
препарата за негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе;
Препарати за
отклањање
нечистоћа са
коже (кремови и
лосиони за
чишћење коже,
адсорптивни
препарати за
чишћење-пилинг
коже, гелови за
чишћење коже);
Препарати за негу
и одржавање
коже (кремови за
масажу,
емолијентни
кремови,
хидратантни
кремови, antiageкремови,
кремови за руке,
маске, тоници за
лице);
Препарати за
заштиту коже
(препарати за
заштиту од
хемикалија,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







одржавање
личне
хигијене:сапуни
, соли за
купање, воде за
уста, пасте за
зубе, прашкови
за чишћење
зуба, препарати
за чишћење
зубних протеза.

препарате за
одржавање личне
хигијене:сапуни,
соли за купање,
воде за уста, пасте
за зубе, прашкови
за чишћење зуба,
препарати за
чишћење зубних
протеза.

препозна и
разликује
састав,
особине,
израду и
употребу
различитих
препарата за
негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе;
разуме значај и
улогу препарата
за негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе
на основу
формулације
правилно и
самостално
изради
различите
препарате за
негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе.

Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:
препозна и
разликује састав,
особине, израду и
употребу
различитих
препарата за негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе;
разуме значај и
улогу препарата за
негу, одржавање и
заштиту коже и
косе
на основу
формулације
правилно и
самостално
изради различите
препарате за негу,
одржавање и
заштиту коже и
косе.
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репелентни
препарати,
препарати за
заштиту од УВ
зрачења,препарат
и за убрзано
тамњење коже);
 Препарати за негу
дечије коже;
 Препарати мушке
козметике
(препарати пре
бријања,
препарати за
бријање,
препарати после
бријања;
Препарати за негу
косе (кондиционери,
бриљантини,
препарати за
испирање косе после
прања, тоници зa
косу, паковања за
косу).
Вежбе:
 Израда кремова и
лосиона за
чишћење коже;
 Израда пилинг
препарата;
 Израда кремова
за масажу;
 Израдакремова
за руке;
 Израда кремова
за лице;
 Израдазаштитних
кремова;
 Израда кремова
за децу;
 Израда маcки за
лице;
 Израда
кондиционера за
косу;
 Израда тоника за
косу;
 Израда паковања
за косу.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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6.

Препарати
посебне намене

Препарати
декоративне
козметике

за приод 2018-2022. год.
14 ( 8
часова
теорије
и6
вежби)

20 (8
часова
теорије
и 12
часова
вежби)

Теорија:

Састав, особине,
израда и
употреба
козметотерапијс
ких препарата;
 Препарати за
депигментацију
коже;
 Препарати за
хемијски пилинг
коже;
 Препарати за негу
себороичне коже;
 Састав, особине,
израда и
употреба
антиперспирантн
их и
дезодорантних
препарата;
Састав, особине,
израда и употреба
препарата за
депилацију.
Вежбе:
 Израда препарата
за
депигментацију
коже;
 Израда препарата
за негу
себороичне коже;
 Израда
антипреспираната
и дезодоранаса
(течни, стикови);
 Израда кремова
за депилацију и
воскова за
депилацију.



Теорија:
 Састав, особине,
израда и
употреба
декоративних
препарата;
 Средства за
улепшавање лица
(подлоге за
шминку, пудери,
коректори,
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препозна
састав, особине
и употребу
појединих група
препарата
посебне
намене;
разуме
естетски значај
козметотерапиј
ских препарата
и препарата
посебне
намене.
на основу
задате
формулације
правилно
изради
поједине
козметотерапиј
ске и препарате
посебне
намене.

препозна и
разликује
састав, особине
и употребу
препарата
декоративне
козметике;
објасни састав
и особине
парфема и
колоњских вода





Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:
препозна састав,
особине и
употребу
појединих група
препарата посебне
намене;
разуме естетски
значај
козметотерапијски
х препарата и
препарата посебне
намене
на основу задате
формулације
правилно изради
поједине
козметотерапијске
и препарате
посебне намене.

Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању да:


препозна и
разликује састав,
особине и
употребу
препарата
декоративне
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за приод 2018-2022. год.
руменила);
 Средства за
улепшавање
очију (сенке,
маскаре,
препарати за
улепшавање
обрва);
 Средства за
улепшавање
усана (ружеви,
оловке, сјајеви);
 Препарати за
ондулацију косе;
 Боје за косу;
 Препарати за
учвршћивање
косе (лакови,
пене, гелови);
 Лакови за нокте;
 Одстарњивачи
лакова за нокте;
Парфеми и колоњске
воде
Вежбе:

Израда течних
пудера;

Израда пудера у
праху;

Израда
руменила;

Израда ружева;

Израда гелова за
косу;

Израда
одстрањивача
лакова за нокте.

7.

Контрола
квалитета
козметичких
препарата,осно
ви индустријске
производње

10 (6
часова
теорије
и4
часа
вежби)

Теорија:
 Савремени
захтеви за
козметичке
препарате;
 Значај контроле
квалитета
козметичких
препарата, врсте
испитивања и
методе контроле
квалитета;
 Законски прописи
у контроли
квалитета
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и начин њихове
израде;
увиди значај
декоративних
препарата и
парфема у
свакодневном
животу.
на основу
задате
формулације
правилно
изради
поједине
декоративне
препарате

наведе
савремене
захтеве за
козметичке
препарате;
разуме значај
контроле
квалитета
козметичких
препарата;
наведе врсте
испитивања и
објасни
методе
контроле











козметике;
објасни састав и
особине парфема
и колоњских вода
и начин њихове
израде;
увиди значај
декоративних
препарата и
парфема у
свакодневном
животу.
на основу задате
формулације
правилно изради
поједине
декоративне
препарате

Након
реализованог
модула ученик/ца
ће бити у стању
да:
наведе савремене
захтеве за
козметичке
препарате;
разуме значај
контроле
квалитета
козметичких
препарата;
наведе врсте
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козметичких
препарата;
 Алергијске и
друге промене на
кожи изазване
козметичким
препаратима;
 Козметичка
амбалажа- врсте
и значај;
 Основне
карактеристике
индустријске
производње
козметичких
препарата.
Вежбе:

Испитивање
козметичких
препаратаорганолептичка
испитивања;

Одређивање pH
вредности
емулзија
(директно и
индиректно);

Одређивање
типа емулзија











Укупан број часова:

112

квалитета
козметичких
препарата;
наведе
законске
прописе за
контролу
квалитета
козметичких
препарата;
објасни значај
састава и
квалитета
козметичких
препарата с
обзиром на
њихову веома
раширену
употребу у
савременим
условима
живота;
објасни значај
избора
амбалаже за
стабилност и
пласман
козметичког
производа на
тржишту;
формулише
основне
карактеристике
индустријске
производње
козметичких
препарата.
изведе
поједине
методе за
контролу
квалитета
козметичких
производа
(одређивање
pH вредности
козметичких
препарата,
patch-тест).











испитивања и
објасни методе
контроле
квалитета
козметичких
препарата;
наведе законске
прописе за
контролу
квалитета
козметичких
препарата;
објасни значај
састава и
квалитета
козметичких
препарата с
обзиром на
њихову веома
раширену
употребу у
савременим
условима живота;
објасни значај
избора амбалаже
за стабилност и
пласман
козметичког
производа на
тржишту;
формулише
основне
карактеристике
индустријске
производње
козметичких
препарата
.изведе поједине
методе за
контролу
квалитета
козметичких
производа
(одређивање pH
вредности
козметичких
препарата, patchтест).

Корелација:
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–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

–
–

Физика
Хемија
Математика
Микробиологија
са
епидемиологијо
м
Аналитичка
хемија
Медицинска
биохемија
Фармацеутска
технологија
Фармакогнозија
Фармацеутска
хемија са
аналитиком
лекова
Организација
фармацеутске
делатности
Фармакологија
Патофизиологија

Образовни профил:
Назив предмета:

Фaрмацеутски техничар
Предузетништво
Предмет се реализује на српском и енглеском језику (најмање 30% на енглеском језику)

Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
настава:
58
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
Одељење се дели на 2 групе
групе:
Циљеви предмета:
 Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;
 Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у
локалној средини и делује у складу са тим;
 Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;
 Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);
 Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;
 Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;
 Развијање основе за континуирано учење;
 Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Предузетништво
и предузетник

6.

Појам, развој и
значај
предузетништва;
 Профил и
карактеристике
успешног
предузетника;
 Мотиви
предузетника;
Технике и
критеријуми за
утврђивање
предузетничких
предиспозиција

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
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Вредновање
остварености исхода

Оцењивање
наведе
адеквадтне
примере
Вредновање
предузетништв
а из локалног
остварености
окружења;
наведе
исхода вршити
карактеристик
е
кроз:
предузетника;
објасни значај
 активност
мотивационих
ученика на
фактора у
часу
предузетништв

редовност
и
у;
прегледност
доведе у однос
радне свеске
појмове

домаће
иновативнност,
задатке
предузимљиво

тестове
знања
ст и
 израду
предузетништв
практичних
о;
радова
препозна
(маркетинг,о
различите
рганизацион
оначине
производни и
отпочињања
финансијски
посла у
план)
локалној
 израду
заједници.
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију
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15.







Развијање и
процена
пословних
идеја,
маркетинг план




Трагање за
пословним идејама;
Процена пословних
могућности за нови
пословни подухват;
swot анализа;
Структура бизнис
плана и маркетинг
плана као његовог
дела;
Елементи
маркетинг микса (5П)
– (производ/услуга,
цена, канали
дистрибуције,
промоција, личност);
Рад на теренуистраживање
тржишта;
Презентација
маркетинг плана за
одабрану бизнис
идеју
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примени
креативне
технике избора,
селекције и
вредновања
пословних
идеја;
препозна
садржај и
значај бизнис
плана;
истражи
међусобно
деловање
фактора који
утичу на
тржиште: цена,
производ,
место,
промоција и
личност;
прикупи и
анализира
информације о
тржишту и
развија
индивидуалну
маркетинг
стратегију
развије
самопоуздање у
спровођењу
теренских
испитивања;
самостално
изради
маркетинг
плана у
припреми
бизнис плана;
презентује
маркетинг план
као део
сопственог
бизнис плана.

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће
задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,о
рганизацион
опроизводни и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију
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15.

Управљање и
организација,
правни оквир за
оснивање и
функционисање
делатности

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе особине
успешног
менаџера;
 објасни основе
менаџмента
услуга/производ
ње;
 објасни на
једноставном
примеру појам и
врсте трошкова,
цену коштања и
инвестиције;
 израчуна праг
рентабилности на
једноставном
примеру;
 објасни значај
производног
плана и изради
производни план
за сопствену
бизнис идеју у
најједноставније
м облику (
самостално или
уз помоћ
наставника);
 увиђа значај
планирања и
одабира људских
ресурса за
потребе
организације;
 користи
гантограм;
 објасни значај
информационих
технологија за
савремено
пословање;
 схвати важност
непрекидног

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће
задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,о
рганизацион
опроизводни и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију
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иновирања
производа или
услуга;
 изабере
најповољнију
организациону и
правну форму
привредне
активности;
 изради и
презентује
организациони
план за сопствену
бизмис идеју;
 самостално
сачини или
попуни основну
пословну
документацију.

4.

10.

Економија
пословања,
финасијски план

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

 састави биланс
стања на
најједноставније
м примеру;
 састави биланс
успеха и утврди
пословни
резултат на
најједноставније
м примеру;
 направи разлику
између прихода
и расхода с једне
стране и прилива
и одлива новца
са друге стране
на
најједноставније
м примеру;
 наведе могуће
начине
финансирања
сопствене
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Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће
задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,о
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5.

Ученички
пројектпрезентација
пословног плана

10.

 Израда целовитог
бизнис плана за
сопствену бизнис
идеју;
 Презентација
појединачних/груп
них бизнис планова
и дискусија.
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делатности;
се информише у
одговарајућим
институцијама о
свим
релевантним
питањима од
значаја за
покретање
бизниса;
идентификује
начине за
одржавање
ликвидности у
пословању
предузећа;
састави
финансијски план
за сопствену
бизнис идеју
самостално или
уз помоћ
наставника;
презентује
финансијски план
за своју бизнис
идеју.
самостално или
уз помоћ
наставника да
повеже све
урађене делове
бизнис плана;
изради коначан
(једноставан)
бизнис план за
сопствену бизнис
идеју;
презентује
бизнис план у
оквиру јавног
часа из предмета
предузетништво.

рганизацион
опроизводни и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће
задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,о
рганизацион
о-
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производни и
финансијски
план)
 израду
коначне
верзије
бизнис плана
 презентацију

Укупан број
часова

56.

Корелација са
другим
предметима:

Сви стручни
предмети

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Грађанско васпитање
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
настава:
блоку:
28
Недељни фонд часова:
1

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
7. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за
успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
8. Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и
насиља.

Ред.
број

Број
часова
Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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14

1.

 Извори информација
 Појам јавне
информације
 Приступ
информацијамаосновна правила и
ограничења
 Ззаштита права на
информисање-улога
повереника
 Процедура
подношења захтева
за приступ
информацијама
 Медији као извор
информација-питање
веродостојности
 Разумевање и
тумачење медијских
порука
 Механизми медијске
манипулације
 Утицај тачке
гледишта на
објективност
информација
 Селекција
информација:
објективност као
одговорност

 Објасни
значај
постојања
права на
слободан
приступ
информација
ма

Праћење
остварености
исхода
Активност на часу

 Објасни појам
јавне
информације
и
идентификује
информације
које су од
јавног значаја
и које
грађанин
може да
добије по
Закону
 Наведе
основне
одредбе
Закон о
слободном
приступу
информација
ма и објасни
улогу
повереника
 Наведе
процедуру
подношења
захтева за
приступ
информација
ма од јавног
зачаја
 Попуни
образац и
тражи
информацију
од јавног
значаја
 Анализира
информације
које добија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

948

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
преко
различитих
медија
 Тражи,
пронађе и
даје
информацију
 Открива
примере
манипулације
у медијима
 Објасни
значај
објективности
и
веродостојно
сти
информација

2

14
СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА

 Разуме значај
попштовања
социјалноСамопроцена и вештина
економских
представљања личних
права
карактеристика
од
значаја
за
даље  Поставља
професионално
циљеве
образовање и рад
личног
развоја и
Разговор
са
планира свој
послодавцем
развој
Планирање каријере и
улазак у свет рада

Тражење информација  Анализира
значајних
за
сопствене
професионално
способности
образовање и тражење
особине и
посла
вештине
значајне за
даљи
професионал
ни развој
 Активно
тражи
информације
значајне за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

949

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
даљи
професионал
ни развој
 Напише личну
радну
биографију
 Представи
своје личне
карактеристи
ке приликом
разговора са
послодавцем

Укупан број часова:

28

Корелација:
 Српски језик и
књижевност
 Историја
 Социологија са
правима
грађана

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Верска настава
Разред:
Четврти
Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном ГласникуПросветном гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Теоријска
настава:
28
1

Вежбе:
/
/

Настава у блоку:
/
/

Практична настава:
/
/

Подела одељења у групе:
/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој
историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и
духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других
религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и
достигнућа човечанства.
Ред.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
број
часова
САДРЖАЈИ теми
По завршеној теми
остварености
Тема
ученик ће бити у
исхода
стању да:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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1.

I - УВОД
1. Понављање
кључних
појмова
обрађених у
трећем разреду
средње школе

за приод 2018-2022. год.
1

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у
средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених садржаја
о личности Господа
Исуса Христа.

• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава
Православног
катихизиса у току 4.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;

• уочи какво је
његово предзнање из
градива
Православног
катихизиса
обрађеног у
претходном разреду
школовања.

2.

II - ЗА ЖИВОТ
СВЕТА
2. „Благословено
Царство Оца и
Сина
и Светога Духа...”
3. „Заблагодаримо
Господу...”узајамно
даривање
4. „Због свега и за
све...”
5. Трпеза
Господња
– конкретност
заједничарења
6. „У миру
изиђимо...”

5
• Садржај и
структура свете
Литургије;
• „Благословено
Царство Оца и
Сина и Светога
Духа...“;
• „Заблагодаримо
Господу...“ –
узајамно даривање;
• „Због свега и за
све...“;
• Трпеза Господња –
конкретност
заједничарења;
• „У миру
изиђимо...“.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да препознаје
елементе свете
Литургије;
• моћи да препозна
да је благодатно
искуство
Литургије предокушај
Царства Божјег;
• моћи да назре
космолошки и
есхатолошки
карактер Литургије;

(Евалуација
наставе)

Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и исхода
наставе) наставник
ће остварити на
два начина:

• процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
• провером знања
које ученици
усвајају на часу и
испитивањем
ставова

• моћи да тумачи
литургијску молитву
после
светог Причешћа;
• моћи да схвати да
се Причешћем
задобија отпуштење
грехова, љубав
нелицемерна,
смелост према Богу,
усвојење Царства
Божјег.
• бити свестан да се
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његов живот у Цркви
не ограничава на
време служења свете
Литургије.

III – ИСТОРИЈА И
ЕСХАТОЛОГИЈА
У ЦРКВИ

12

7. Хришћанско
схватање историје

• Хришћанско
схватање
историје;

8. Црква у прогону
и слобода
хришћана

• Црква у прогону и
слобода хришћана;

9. Појава и развој
монаштва

• Појава и развој
монаштва;

10. Јединство
Црквеи сабори

• Јединство Цркве и
сабори;

11. Мисија светих
Кирила и Методија

• Мисија светих
Кирила и

12. Светосавље –
пут који води у
Живот

Методија;
• Светосавље – пут
који води у Живот;

13. Косовски заветесхатолошко
опредељење
народа
• Косовски завет –
есхатолошко
опредељење
народа;

14. Светитељи
нашег рода – благо
целог света
15. Исихазам
16. Есхатон као
узрок постојања
Цркве и историје
(систематизација
теме)
--------------------------IV –
ХРИШЋАНСТВО
У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

• моћи да схвати да
историја има
есхатолошко
усмерење;
• моћи да схвати
разлог за гоњење
хришћана у
римском царству;
• моћи да схвати да
нема суштинске
разлике
између светосавског
и хришћанског етоса;
• моћи да наброји
неке српске
светитеље и да
објасне како су они
служили Богу и
ближњима;
• моћи да доведе у
везу виђење таворске
Светлости са
исихастичком
праксом;
• бити свестан
могућности
мистичког опита
заједнице са Богом.

• Светитељи нашег
рода – благо целог
света;

• Исихазам.

8

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-----------------------------• постати свестан да
је егоизам суштински
проблем човековог
друштва, јер разара
заједницу;
• моћи да критички
вреднује проблеме
савремене
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17. Егоизам
18. Проблеми
биоетике
19. Хришћански
поглед на болести
20.Питања личног,
породичног и
друштвеног
морала

• Егоизам;
• Проблеми
биоетике;
• Хришћански
поглед на
болести;

21.Хришћанство и
изазови
потрошачког
друштва

• Питања личног,
породичног и

22. Деликвенција и
вршњачко насиље

друштвеног морала;

23.Проблем
теодицеје
• Хришћанство и
изазови
потрошачког
друштва;

• Деликвенција и
вршњачко насиље
• Проблем
теодицеје

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

цивилизације у
светлу искуства
Цркве (савремено
схватање слободе,
љубави, другог
човека);
• моћи да промишља
о разлозима
постојања
болести и како се
носити са њима са
православног
становишта;
•моћи да схвати да су
болести зависности
последица
неиспуњености
смислом и правим
животним
садржајима;
• бити свестан да
личност ниједног
човека не сме да
буде сведена на
предмет, ствар или
број;
• бити свестан
значаја
јединствености,
вредности и
непоновљивости
сопоствене
личности и личности
других људи;
•бити свестан да је
деперсонализација
исто што и
десакрализација
човека;
•моћи да увиди да је
лек против
опредмећења
човека – искуство
Цркве и да личност
не постоји без
заједнице слободе и
љубави;
•да схвати да је
насиље немогуће ако
је други за мене
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личност.
----------------------------

V – ТАЧНО
ИЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВОСЛАВНЕ
ВЕРЕ

• моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса.

2

24. Тачно
изложење
православне вере

Укупан број часова:

28

Корелација:
1.Српски језик и
књижевност
2.Философија
3.Социологија
4.Екологија
5.Биологија
6.Грађанско
васпитање
7.Историја
8.Ликовна култура
9.Музичка култура

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Дерматологија(изборни предмет)
Разред:
4.
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:

Недељни фонд часова:

56
2

/

/
/

Практична
настава:
/
/

Подела одељења у групе:
/
Циљеви предмета
 Стицање способности уочавања, формулисања и решавања обољења коже
 Разумевање целовитости дијагностичког пута и важности сваког појединачног корака од анамнезе и
прегледа до допунских лабораторијских анализа
 Развијање способности извођења једноставних терапијских процедура
 Стицање знања о потенцијалним ефектима лека, нежељеним реакцијама и контраиндикацијама
 Стицање знања о потреби заштите сопственог здравља током прегледа и интервенција на кожи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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 Развијање свести о сопственим способностима и ограничењима у склопу третмана коже
 Подстицање жеље за ширим професионалним образовањем и упућивање на могуће изворе
Развијање логичког мишљења и критичког става, стрпљивости и емпатије у комуникацији са пацијентом

Ред.
број

Број
Препоручени САДРЖАЈИ
часова
теми

Вредновање
остварености
исхода

12



Тема

1.

Развој, грађа и
функције коже и
њених аднекса

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 Значај дерматологије
 схватити значај
у медицини и
дерматологије за
козметологији
успешан рад
 Развој коже
козметичког
 Епидермистехничара
слојеви.Регулација
 знати основе
пролиферације и
ембриолошког
диференцијације
развоја коже и
кератиноцита.
њених аднекса
 Дермис-организација,  знати слојеве
ћелије, влакна,
епидермиса ,
матрикс.Васкулариза
карактеристике
ција и инервација
кератиноцита и
коже.
некератиноцита
 Хиподермис
у различитим
 Лојне жлезде.
слојевима
 Себум-састав,
 разумети
ендокринолошка
динамику и
контрола лојне
континуирано
секреције,пХ коже,
обнављање
липоидни филм.
епидермиса
 Биологија екриних и
 знати
апокриних знојних
организацију и
жлезда
структуру
 Длака-анатомија и
дермиса
физиологија
 знати грађу и
длаке.Типови длаке.
функцију
 Раст длаке (циклична
подкожног
активност длачног
масног ткива
фоликула).
 знати грађу лојне
 Нокат-анатомија и
жлезде, састав
хистологија
себума и
 Функције коже
функције липида
Старење и кожа епидерма
клиничке и хистолошке
 мерити
карактеристике процеса
активност лојне
старења коже
секреције
применом
апсорпцијске
технике
 знати структуру и
фазе раста длаке
 знати функције




праћење
остварено
сти
исхода;
тестове
знања;
активност
на часу.
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за приод 2018-2022. год.
коже
схватати процесе
старења коже

Грађа кожних
лезија

12

Поремећаји коже
због дејства
физичких фактора

10



2.

3.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Типови , развој и
распоред кожних
лезија :
- у нивоу коже
- изнад нивоа
коже
- испод нивоа
коже
- примарне
- секундарне

Поремећаји коже
механичког порекла:
- Intertrigo
- Callus ( жуљ )
- Clavus ( kurje oko )
 Поремећаји коже
изазвани физичким
факторима :
А.Поремећаји коже
изазвани зрачењем:
1. Сунчеви зраци :
акутно дејство УВ
зрачења
на кожу и
хронично де јство УВ зрачења
на кожу
Б.Поремећаји
коже изазвани
променом
температуре :
1. Опекотине
2. Смрзотине
 Поремећаји коже
изазвани хемијским
агенсима :
1.Киселине
2.Базе
3.Други хемијски
елементи



знати
механизам
настанка кожних
ефлоресценција
знати ра дефинише ,
препозна и опише
типове лезије коже ,
увежбати своје
визуелне
способности и
повезати теоретско
предзнање са
физичким
прегледом
пацијента
 знати основне
карактеристике
најчешћих
дерматоза
изазваних
дејством
механичких
штетних фактора
и спроводити
локалну терапију
и мере
превенције.
 знати физичка
својства и дејства
оптичког
зрачења на
организам
човека.Знати
симптоматологиј
у и клиничку
слику и терапију
оштечења коже
свим врстама
зрачења.
 знати улогу коже
у
терморегулацијс
ким
механизмима
ради очувања
централне
телесне
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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 :
- Гљивична обољења
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 ,

температуре.Зна
ти реакције коже
на екстремно
снижене и
екстремно
повишене
температуре ,
основне
терапијске
модалитете
лечења и мере
превенције.
знати дејства
киселина, база и
др.хемијских
супстанци на кожу
(коагулацијску и
коликвацијску
некрозу
 знати
механизме
настанка
патогених
ефеката
бактерија на
кожу.Знати
бактерије које
чине нормалну
флору коже.
 знати клиничке
манифестације
најчешћих
инфекција коже
изазваних грампозитивним
бактеријама.
знати клиничке
манифестације
најчешћих
инфекција коже
 негативним
бактеријама.
 знати основне
појмове о
кожним
манифестацијам
а изазваних
М.tuberculosis.
 знати
епидемиологију
, етиологију ,
патогенезу и
клиничке
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преносе полним
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Herpes zoster)
- Брадавице
 Паразитарне болести
коже
( Scabies , Pediculosis

манифестације
Лајмске болести
 знати значај и
класификацију
гљивичних
болести коже,
клиничке
манифестације
и локалне
модалитете
лечења и
превенције.
 знати клиничке
манифестације
инфекције коже
кандидом.
 знати опште
особине вируса.
 знати клиничке
манифестације
коже код
инфекције
хуманим Herpessimplex вирусом
и Varicella-zoster
вирусом.
 знати узрочнике
, клиничке
манифестације ,
терапију и
превенцију
брадавица.
знати најчешће
болести коже
изазване
паразитима и
спроводи мере
превенције

 Значај и
класификација
болести које се
преносе полним
контактом
 Сифилис-дефиниција
, епидемиологија ,
узрочник , клиничке
манифестације ,
дијагноза и лечење.
 Гонореја дефиниција ,
епидемиологија ,
узрочник , клиничке



знати значај и
класификацију
болести које се
преносе полник
контактом
 знати узрочника
сифилиса, путеве
преношења,
клиничке
манифестације ,
уопштено о
тестовима за
дијагностиковањ
е и терапију.
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манифестације код
мушкараца и код
жена , дијагноза ,
лечење и превенција.
 Гениталне инфекције
Хламидијама
 Гениталне инфекције
микоплазмама
 Генитални херпес
 Генитална брадавице
 Генитална
кандидијаза
 Трихомонијаза
Сида

Укупан број часова:

56

 знати узрочнике
гонореје, начине
преношења,
клиничке
манифестације
код жена и
мушкараца,
компликације
услед
неадекватног
лешења
знати гениталне
инфекције
 узроковане
другим
бактеријама,
вирусима,
гљивицама и
паразитима,
методама за
постављање
дијагноза
спроводити све
мере превенције
почев од
здравственог
просвећивања до
практичне употребе
средстава за
заштиту од болести
које се преносе
полним контактом

Корелација:
Сви стручни предмети

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Култура тела
Разред:
четврта
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
настава:
блоку:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична настава:

Подела одељења у групе:
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 унапређењу здравља кроз различите облике телесних вежби –
активности;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

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 унапређењу здравља и превенцији поремећаја;
Развијање способности комуникације и дијалога са корисником;
Оспособљавање за промоцију здравог стила живота.

Модул/
Здравље и спорт

1.

за приод 2018-2022. год.

Број
часова

18

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу



















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
модулу ученик ће
бити у стању да:
Фактори који утичу на  разуме
здравље;
факторе који
Физичке
зтичу на
способности,
здравље;
издржлјивост, снага,

разуме утицај
гипкост;
физичке
Метаболизам и
активности на
енергетске потребе
метаболичке
здравих особа;
процесе;
Утицај физичке

примени
активности на
принципе
метаболичке
правилне
процесе;
исхране;
Принципи правилне

уочи значај
исхране;
превенције
Целулит, превенција
целулита,
целулита кроз
примени
исхрану и физичку
веђжбе за
активност;
превенцију и
уклањање
Вежбе обликовања;
целулита;
Вежбе за јачање и

примени
обликовање руку и
вежбе
раменог појаса;
обликовања;
Вежбе за јачање и

примени
обликовање трупа;
вежбе за
Вежбе за јачање и
јачање и
обликовање
обликовање
карличног појаса и
руку и
ногу;
раменог
Вежбе опште
појаса;
издржљивости;

примени
Вежбе истезања,
вежбе
за
развој гипкости.
јачање и
обликовање
трупа;

примени
вежбе за
јачање и
обликовање
карличног

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на часу
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2

18
Корективна
гимнастика



















Локомоторни
систем;
Постурални статус,
постурални
деформитети;
Деформитети
кичменог стуба,
узроци настанка;
Значај физичке
активности у
превенцији
постуралних
деформитета;
Вежбе за
превенцију и
корекцију кифозе;
Вежбе за
превенцију и
корекцију сколиозе;
Вежбе за
превенцију и
корекцију лордозе;
Вежбе дисања;
Везбе за превенцију
и корекцију
деформитета
зглоба колена;
Вежбе за
превенцију и
корекцију равног
стопала.
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појаса и ногу;
примени
вежбе за
развој опште
издржљивост
и и гипкости.

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

Праћење
остварености
исхода
Активност на часу
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превенцији
постуралних
деформитета.

3

Фитнес

18

Фитнес центри;

Трнажери;

Физичка способност
и физичка
припрема;

Аеробни и
анаеробни физички
рад;

Исхрана и физичка
активност;

Програм вежби за
почетнике

Програм вежби за
повећање мишћне
снаге;

Програм вежби за
повећање мишићне
издржљивости;

Стречинг;

Пилатес;

Структура часа
аеробног вежбања;

total body workout;

Аеробик, high-low;

Stepaеробик;
aqua fitness




















зна садржаје
фитнес
центара;
разуме
поделу
тренажера,
користи
тренажере;
разуме
основе
физиологије
физичког
рада;
примени
принципе
правилне
исхране код
спортисте
рекреативца;
примени и
организује
програм
вежби за
почетнике;
примени и
организује
програм
вежби за
развој
издржљивост
и;
примени
вежбе
истезаља;
уради
пилатес
вежбе за
различите
мишићне
групе;
изведе
аеробно
вежбање уз
музику.

Праћење
остварености
исхода
Активност на часу
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6










Укупан број часова:

64

Појам културе,
начин опхођења и
комуникација са
клијентом;
Појам естетике,
лепота је
субјективни
доживљај;
Суочавање са
стресом и поступци
опуштсња;
Релаксација;
Аутогени тренинг.






уме
правилно да
се опходити
и
комуницира
са клијентом;
разуме појам
естетике;
примени
поступке
опуштања

Праћење
остварености
исхода
Активност на часу

Корелација:
 Физичко
васпитање
 Сви стручни
предмети

Образовни профил: Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Музичка култура
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму.
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
58
/
Недељни фонд часова:
2
/

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:


Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.



Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера композиције.
Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21. века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са историјском
периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког дела.
Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју
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.
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за приод 2018-2022. год.

Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање
мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Оспособљавање ученика за заједничко извођење
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
САДРЖАЈИ теми
остварености
исхода
Тема
часова
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
1
.

Изражaјна
средства
музичке
уметности

5
Подела музичких
инструмената по начину
добијања тона и по
грађи.

-Музички
инструменти

● Гудачки
инструменти
● Дувачки
инструменти
● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.
● Инструменти са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
● Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави
и оркестри.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Препознају
и именују
музичке
инструмент
е.
● Препознаје
карактерис
тике звука
и тона
(висину,
јачину,
трајање и
боју) као и
елементе
који на то
утичу.
● Разликује
инструмент
еи
ансамбле
по боји
звука.
● Препознаје
извођачке
саставе :
инструмент
алне,
вокалне,
вокално





Праћење
остварено
сти исхода
Активност
на часу

Кратки
информативни
тестови
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Н. Паганини – де-мол и
Де-дур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур,
Е-дур;
Б. А. Моцарт – Це-дур,
Ге-дур;

инструмент
алне.
Успоставе
корелацију између
врсте
инструмената и
програмског
садржаја музичког
дела.

Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Дедур.

За виолу:
М. Глинка – соната демол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из
Берлиозовог Харолда у
Италији;
П. Хиндемит –
концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.
Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и
Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и
Г. Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт
за харфу и флауту у Це-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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дуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса,
Де Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за
мандолину, тамбуру,
балалајку, цитру.
За дувачке
инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за
флауту и оркестар хамол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –
избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12
концерата;
Ј. Хајдн – концерт Цедур;
В. А. Моцарт – концерт
Це-дур;
Сонате Г. Ф. Хендла и
Сен Санс;
Дејан Деспић – 7
пасторала за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у
А-дуру;
К. М. Вебер – концерти
у еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната
за соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин
из Валкире;
М. Мусоргски – Слике са
изложбе;
Избор песама са
фестивала Драгачевска
труба;
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп.
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94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал,
лејка, рог.
Дувачки инструменти
других народа –
Абориџини (диџериду),
Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових,
Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и
забавне музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха,
Г. Ф. Хендла и Ц.
Франка.
За хармонику:
Избор уметничке
музике за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер
танго.
За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за
ударљке и челесту.
Избор композиција рок
и џез музике.
Народна музика –

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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тапан, гоч, даире,
тарабука, кастањете.

Класична
музика

2

(општа музичка
анализа и
теорија кроз
слушање
музике)

20(18)

● Значај музике у
животу и
друштву:првобитна
заједница,стари век
и развој музике у
средњем
веку(духовна и
световна музика) (3)

● Препознаје
и разликује
одлике
стилова у
музичком
изражавањ
у од
првобитне
заједнице
до данас.
● Препознаје
одслушанe
композициј
e у односу
на време
настанка..
● Има
позитиван
однос
преме
уметничкој
музици
● Самоинициј
ативно
посећује
концерте и
друге
музичке
манифеста
ције

Грегоријански
корал,
Византијско певање,Кир
Стефан
Србин:Ниња
сили.
● Ренесанса и барок
(8)
Палестрина
Л.:Огни
белта, О. ди Ласо:
Madona mia cara, Ехо;
Галус: Патер Ностер;
Фрањо
Босанац:
Ричеркар бр. 23/I ;
Андрија Мотовуњанин:
Песме и игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба,
Хендл
Г.Ф.:
Музика
на
води
(одломак),Месија
(Алелуја);
Бах
Ј.С.:
Токата и фуга d – mol,
Брандебуршки концерт
бр.3 G – dur
● Преткласика и
класика(8)
Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
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изненађења бр 94.G –
dur, Симфонија Д-дур
бр. 104 ("Лондонска");
Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика,
Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За
Елизу,

●
●
●
●

Месечева соната..
●

Романтизаm (8)

Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс
Ј.:Мађарске игре по
избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична
симфонија ;
Романтизам у
словенским земљама:
Руска национална
школа - Чешка
национална школа:
Глинка: Руслан и
Људмила (увертира);
Бородин: Кнез Игор
(Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор);
Римски-Корсаков:
Шехерезада; Чајковски:
Лабудово језеро
(одломци); Сметана:
Продана невеста
(одломци); Дворжак:
Словенске игре (избор).
К. Станковић:
Варијације на песму
"Што се боре мисли
моје"; Ст. Мокрањац: X,
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XI и XII или XV руковет,
Козар, Њет свјат (из
Опела

●

Импресионизам (1)

Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
●

Музика xx века (2)

Шостакович:Камерна
симфонија; Прокофјев
С.:Ромео
и
Јулија;
Шенберг:
Пјеро
месечар;
Стравински:
Петрушка (руска игра).

● Опера у XVII
веку –
Монтеверди;
● Опера у XVIII
веку:
озбиљна и комична
опера – Глук;
● Романтичне
опере:
Бизе Ж.: Кармен; Верди
Ђ.:Трубадур; Росини
Ђ.:Севиљски берберин;
Пучини: Тоска,Боеми,

● Балети :
Чајковски
П.И.:Лабудово
језеро,Успавана
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лепотица; Прокофјев
С.:Ромео и Јулија.
Оперете Штраус
Ј.:Слепи

● Изворно певање
традиционалних
композиција са
нашег и
суседних
подручја.Кола и
народне игре
Србије и
суседних
земаља.

Разликује
музичко
сценска дела
према периоду
настанка.
● Разуме
међусобну
повезаност
текста, музике и
покрета.
● Препознаје
историјско
културни
амбијент у коме
су настала
поједина дела

Мокрањац Ст.Ст.:
Руковети,Тајчевић
М.: Охридска
легенда
Oпера и балет
3

● Народна музика
интегрисана у
забавну,електро
нску,џез и разне
алтернативне
правце.

Oперета и
мјузикл

10(8)
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слобода
н Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..
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● Препознаје
естетске
вредности у
култури свог и
народа других
земаља
уочавањем
карактеристич
них обележја
музике светске
народне
баштине.
● Сагледава и
вреднује
утицај
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народног
стваралаштва
на уметничко
стваралаштво.

● Препознаје
порекло
народних
композициј
а према
ритмичко
мелодијски
м
карактерис
тикама

4

● Прецизно
изводи
ритмичкомелодијске
захтеве у
оквиру
задате
кореографи
је.

Традиционална
музика(народн
е
песме,игре,пле
сови)

10(8)

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

Сценска
музика:

Ф. Менделсон: "Сан
летње ноћи" (избор); Е.
Григ: Солвејгина песна
из "Пер Гинта", М.
Равел: Атлантида
(избор).

● слободан избор
композиција према
могућностима
извођача

● Сагледава
критеријуме
који се односе
на начине
настајања
мелодијско
ритмичких
образаца
раличитих
музичких
жанрова.
● Разликује
инструменте по
боји звука
Разликује
извођачке саставе
(Соло гласхор,Соло
инструменткамерни саставоркестар)
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● Препознаје и
реализује
елементе
заједничког
музицирања

Џез и блуз
музика
Филм и
филмска
музика
Сценска музика

5

12
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Оспособљавањ
е ученика за
заједничко
извођење

9(7)

6

КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
● Ликовна
култура
● Српски
језик и
књижев
ност
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● Историја
● Географ
ија
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(56)
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Изабрана поглавља математике
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Развијање логичког и апстрактног мишљења;
 Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког
језика;
 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.
 Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.
Ред.
број
Тема
1.

Конусни пресеци

Број
часо
ва
22

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми
 Конусна површ.
Конусни пресеци
 Једначина елипсе
 Особине елипсе
(жиже,
ексцентрицитет и
директрисе)
 Узајамни положај
праве и елипсе
 Једначина
хиперболе
 Особине
хиперболе (жиже,
ексцентрицитет,
полуосе и
асимптоте,
директрисе)
 Узајамни положај
праве и хиперболе
 Једначина
параболе
 Особине параболе
(жижа, параметар
и директриса)
 Узајамни положај
праве и параболе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 наброји конусне
пресеке и нацрта
одговарајуће
слике
 дефинише елипсу
и наведе њену
једначину
 одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрисе
елипсе
 одреди једначину
елипсе из задатих
услова –
једноставнији
примери
 испита међусобни
положај праве и
елипсе
 одреди једначину
тангенте елипсе
из задатих услова
 дефинише
хиперболу и
наведе њену
једначину
 одреди жиже,
ексцентрицитет и

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно
ст
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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2.

Интеграли

26

 Примитивна
функција.
Неодређени
интеграл
 Основне особине
неодређеног
интеграла
 Методи
интеграције.
Метод замене
 Метод парцијалне
интеграције
 Дефиниција
одређеног
интеграла
 Особине
одређеног
интеграла
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директрисе
хиперболе
одреди једначину
хиперболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
испита међусобни
положај праве и
хиперболе
одреди једначину
тангенте
хиперболе из
задатих услова
дефинише
параболу и
наведе једначину
параболе
одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрису
параболе
одреди једначину
параболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
испита међусобни
положај праве и
параболе
одреди једначину
тангенте
параболе из
задатих услова
одреди
примитивну
функцију дате
функције
примени особине
неодређеног
интеграла
примени метод
замене
примени метод
парцијалне
интеграције
дефинише
одређени
интеграл
примени ЊутнЛајбницову
формулу

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активно
ст
ученика
на часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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 Њутн-Лајбницова
формула
 Метод замене
променљиве код
одређеног
интеграла
 Парцијална
интеграција код
одређеног
интеграла
 Израчунавање
површине равног
лика
 Запремина
обртних тела
 Дужина лука
криве

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

 примени метод
замене и метод
парцијалне
интеграције код
одређеног
интеграла
 реши
једноставније
диференцијалне
једначине
 израчуна
површину равног
лика
 израчуна
запремину
обртног тела
израчуна дужину
лука криве

8

56

Корелација:
Рачунарство и
информатика
Математика, физика,
хемија

Образовни профил:
ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Назив предмета:
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
Разред:
ЧЕТВРТИ
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Проширивање знања о разноврсности живог света;
 Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
 Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
 Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и
друга жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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3

 Разноврсност живог
света (царства на
Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

 дефинише
царства живог
света
дефинише
основне
систематске
категорије биљног
и животињског
света

Вируси

4

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива
бића и значај

 дефинише
појам и
порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
вируса на жива
бића

3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште
одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија


4.

Протисти

6

 Царство
протиста:опште
одлике,класификација
, еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи


 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије
према
њиховим
карактеристика
ма
 утврди утицај
бактерија на
друга жива
бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе
протисте
изазиваче
болести
животиња и
људи

Разноврсност
живог света
1.

2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Евидентирање
и оцењивање
ученика (путем
усмене и
писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања
и учествовања
у дебатама).
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5.

Алге

6

6.

Биљке

16

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатн
е алге (Bacillariophyta),
мрке алге
(Phaeophyta),зелене
алге (Chlorophyta),
опште одлике,
систематика,
филогенија,екологија
и распрострањење

 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, систематика 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
 Раздео
скривеносеменице

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги
 анализира
распрострање
ње сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки
аспект алги
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и класе
виших биљака
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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7.

Гљиве и
лишаји

5










8.

Животиње

22
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(Magnoliophyta):
опште одлике.
Систематика
скривеносеменица:
одлике дикотила и
монокотила
Класа:
дикотилe(Magnoliopsy
da). Фамилије:
љутићи, букве, брезе,
купуси, руже,
махунарке,
помоћнице, уснатице,
главочике, еколошки
аспекти
Класа монокотиле
(Liliopsyda). Фамилије:
љиљани, шашеви
траве, еколошки
аспекти
Опште одлике гљива
Систематика гљива
Значај гљива у
природи и привреди
Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
Опште одликекомпоненте лишаја
Систематика и
филогенија лишаја
Екологија и
распрострањеност
лишаја
Значај лишаја у
природи и привреди
Сунђери
(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

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке
класе раздела
лишаја
 анализира
еколошки
аспект гљива и
лишаја


 наведе
најзначајније
особине сваке
класе
животиња
 анализира
еколошки
аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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(Nematoda):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
Мекушци ( Molluska):
пужеви, шкољке,
главоношци.Опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
Чланковити црви
(Annelida):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
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):општ
е одлике,
систематика,
еколошки аспекти
Рибе са коштаним
скелетом
(Osteichthyes):опште
одлике, систематика,
еколошки аспекти
Водоземци
(Amphibia):опште
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
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:
микробиологија
Патологија

66
или
56

Образовни профил:
фармацеутски техничар
Назив предмета:
Медицинска географија-изборни
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
настава:
56
/
Недељни фонд часова:
2

Настава у
блоку:
/

Практична
настава:
/

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине;
 Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи;
 Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи;
 Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи;
 Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори;
 Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора
географске средине;
 Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу;
 Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже;
 Развијање самосвести, одговорно опхођење према себи и окружењу;Уочавање и схватање
корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука;
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

8
1.

Деловање времена и
климе на организам

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Временски и
климатски елементи
и њихов утицај на

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
 наведе
временске и
климатске
елементе који

Вредновање
оствареност
и исхода
На почетку
теме
ученике
упознати са
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човека











организам човека
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
Атмосферски
фронтови и
здравље;
Метеоротропна
обољења
Климатске промене
и здравље,
Аерозагађење и
здравље људи;
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утичу на здравље
човека
(инсолација,
температура
ваздуха,
ваздушни
притисак,
ветрови,
влажност,
облаци и
облачност,
падавине)
објасни утицај
климатских
типова на
организам
човека
(медитеранска,
планинска,
континентална...)
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

циљевима и
исходима
наставе/уче
ња, планом
рада и
начинима
оцењивања.
Облици
наставе
Предмет се
реализује
кроз
следеће
облике
наставе:
 теоријска
настава
(56
часова)
Место
реализациј
е наставе
 Теоријск
а настава
се
реализуј
еу
учиониц
и
Препоруке
за
реализацију
наставе
 Коришће
ње
савремен
их
електронс
ких
помагала,
аналогних
и
дигитални
х
географск
их карата
различито
г размера
и садржаја
 Коришће
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притиска,
падавина и
ветрова на
здравље људи
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
загађиваче
ваздуха и мере
заштите
познаје облике
штетног дејства
загађујућих
материја

ње
информац
ија са
Интернета
 Коришће
ње
интеракти
вних
метода
рада
 Коришће
ње
основне
литературе
уз употребу
савремених
технологија
за
презентова
ње.
Оцењивање
Вредновањ
е
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
3. праћење
остварен
ости
исхода
4. тестове
знања
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8






Вода као услов и

фактор здравља
Хидричне епидемије
Тврдоћа воде и
здравље
Болести изазване
присуством штетних
хемијских материја у
води, проблем

загађености вода:
степен загађености,
мере заштите и
пречишћавања вода 








3

Рељеф, земљиште,
биљни и
животињски свет и
њихов значај за
здравље људи чај

8
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Геолошки састав и
утицај надморске
висине, експозиције
и нагиба терена на
здравље људи
Медицинска
географија и
геохемија предела
Основне
карактеристике
земљишта и
педолошки ризици
по здравље човека
Природно
јонизујуће зрачење;
Утицај радона на
здравље
Утицај живог света
на здравље





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
загађеној води
објасни штетност
наводњавања
пољопривредних
култура
загађеном водом
наведе
загађиваче воде
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
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Аероалергени
биљног порекла












4

Друштвеногеографске
карактеристике
територије и утицај
на здравље људи

10







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Природно кретање
становништва
Србије
Механичко кретање
становништва
Србије
Структуре
становништва и
здравље
Урбана и рурална
насеља – савремене
болести
Индустрија као
извор загађења
животне средине –






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
буђи) и начин
њиховог
деловања на
здравље
зна проблеме у
вези са
природним
кретањем
становништва
наше земље
(наталитет,
морталитет,
природни
прираштај)
разуме утицај
миграција на
психофизичке
особине
становништва
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здравствени аспект
Избор места
стамбене и
индустријске зоне у
граду
Пољопривреда као
извор загађења
животне средине,
Саобраћај и
саобраћајна
инфраструктура и
здравље људи
















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
ђубрива у
пољопривреди
зна различите
начине штетног
деловања
саобраћаја на
живот и здравље
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8








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











6

Савремене болести и
ендемска подручја у
нашој земљи

8
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Врсте заразних
болести, њихова
распрострањеност у
свету и у нашој
земљи



људи (загађење
животне
средине,
ширење
заразних
болести,
саобраћајне
несреће)
зна да објасни
разлике у
оболевању и
умирању међу
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
распрострањено
ст 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
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Болести зависности
и њихова
превенција
 Географски
размештај
незаразних
обољења у свету и
код нас
Ендемске болести и
њихово
распрострањење у
нашој земљи







7

Географија здравља

6
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Благодети морског
поднебља: физичкохемијска 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 физичкохемијска својства
Класификација и
географски
размештај
термалних и
минералних вода у
нашој земљи –
балнеотерапија
Географски
размештај бањских














превенцију
зна начине
ширења и
превенције
болести
зависности
зна
најзаступљеније
незаразне узроке
смрти у Србији и
у свету
(кардиоваскулар
не, малигне
болести)
зна размештај
ендемских
болести у нашој
земљи (ендемска
нефропатија,
ендемска
гушавост,
ендемска
флуороза...)
објасни физичкохемијска 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
контраиндикациј
е појединих
климатских
лечилишта
објасни појам
термалних и
минералних вода
зна постанак и
класификацију
термалних и
минералних вода
зна физичка и
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лечилишта у нашој
земљи
 Географска
распрострањеност
лековитог биља
Значај биљака за
превенцију и заштиту
здравља људи






Укупан број часова:

56

Корелација
Биологија
хемија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Историја (одабране теме)
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:

Недељни фонд часова:

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

Настава у
блоку:

Практична
настава:

56
2

Подела одељења у групе:
48. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
49. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих
личности;
50. Развијање индивидуалног и националног идентитета;
51. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање
савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру);
52. Унапређивање 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);
53. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
54. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске
баштине.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

Село и град некад
и сад




1.



задатак
наставник
а је да на
почетку
школске
године од
дванаест
понуђени
хнаставни
х тема,
ученицим
а
предложи
шест, од
којих ће
они, као
група, у
складу са
својим
склоности
ма,
изабрати
четири,
Свакој од
четири
теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м планом.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
предграђа;
боемске четврти;
појава модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација,
метро, проблем
загађења,
одношење и
складиштење
отпада;
становање –
грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика
у начину
становања између
села и града и
између
припадника
различитих
друштвених
слојева,
миграције;
осветљење – гас и
струја; грејање,
употреба соларне

ИСХОДИ
По завршеној
теми 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
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину
становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.

Вреднова
ње
остварен
ости
исхода



Вреднов
ање
остварен
ости
исхода
вршити
кроз:




праће
ње
оствар
ености
исхода
тестов
е
знања.
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енергије, кућни
апарати;
оплемињивање
стамбеног
простора).
Живот у српским
градовима и
селима у XIX и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз –
фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства;
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша,
Михаила, Милана
и Александра
Обреновића,
кнеза Александра
и краљева Петра и
Александра
Карађорђевића,
Николе
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Петровића,
резиденције
Јосипа Броза).

2.

Култураодевања и
исхране некад и
сад





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Култура одевања
од антике до
данас
(материјали,
начин обраде и
бојење, разлике
у одевању код
припадника
различитих
друштвених
група; појава
вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих
у читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).
Одевање код
Срба кроз
историју(материј
али и тканине –
кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и
код припадника
различитих
друштвених
група; грађанско
одело и европски
узори у облачењу
српског
грађанског
сталежа;

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
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
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3.

Војска, оружје и
рат некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



униформе
државних
чиновника,
лекара,
цариника,
професора
Лицеја и
гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).
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”).
Војска, оружје и
рат кроз историју
(војничка опрема
– одећа, оклопи,
штитови, оружје;
родови војске,
опсадне справе,
увежбавање
ратничких
вештина,
витешки

исхране код
Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.

 уочи основна
обележја
ратова и војне
организације
и технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
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турнири,
мегдани, појава
ватреног оружја
– од
примитивних
пушака аркебуза
и мускета до
разорне
артиљерије;
увођење 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;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања,
највеће
војковође).
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).

достигнућа на
промене у
начину
ратовања
кроз историју;
 уочи
карактеристи
ке развоја
оружја и
војне
организације;
 уочи основна
обележја
војне
организације
код Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату
и његовим
последицама на
живот људи.
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4.



Новац и банке
кроз историју



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
израђиван
новац,
историјски
феномен
„кварења”
новца; ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном



уочи основне
карактеристи
ке 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
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5.

Верски живот и
обичаји кроз
историју
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новцу...).
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











уочи основна
обележја
веровања од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке 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;
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6.

Образовање и
васпитање кроз
историју







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

веровањима и
обичајима;
обележавање
верских празника,
страхови
средњовековног
човека).
Верски живот и
обичаји у новом
веку и
савременом добу
(верски
идентитет,
сличности и
разлике између
католика,
протестаната,
православаца,
муслимана,
Јевреја; атеизам).



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

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...).
Образовање и
васпитање у
новом веку и
савременом добу
(појава
штампарства и
ширење
писмености, улога

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
код Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
образовања и
васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
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цркве и државе –
појава световног и
обавезног
образовања,
школских
уџбеника;
положај ученика –
награђивање 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

значају
образовања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања







опише развој
комуникациј
а од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке
комуникациј
еу
различитим
периодима;
изведе
закључак о
значају
комуникациј
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и авио клубови,
новине и
новинарство,
Интернет,
откривање нових
дестинација,гост
ионице и хотели,
бање).

8.

Друштвени и
породични живот
кроз историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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

е у животу
људи кроз
историју;
 разуме
последице
развоја
модерних
комуникациј
а;
 изведе
закључак о
утицају
развоја
комуникациј
а на
интеграцију
сваке нације
и друштва;
 користи
информације
са историјске
карте и
повеже их са
стеченим
знањем о
комуникациј
ама;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, 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
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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,радн
и 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 међу
половима...).

историју;
 наведеосновн
а обележја
породичног
живота код
Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
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

Породични
односи код Срба
кроз
историју(положај
мушкарца, жене
и детета;
свадбени
обичаји, однос
према старијима,
породични
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празници – крсна
слава...)

9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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,фил
м као извор
информација о
догађајима;
филм као
масовна забава
и индустрија;
почетак ере
звучног филма,
појава
анимираних
филмова;
појава колор
1006

Школски програм

за приод 2018-2022. год.



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 радиостанице – Радио
Београда 1929,
јавна
демонстрација
телевизије на
сајму у
Београду 1939,
тајно праћење
програма Радио
Лондона за
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време
окупације,
оснивање
Телевизије
Београд 1958,
кућни радио и
ТВ апарати као
показатељи
животног
стандарда).

10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
надрилекарство,
манастирске
болнице; прве











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
организација
и њиховог
деловања.
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болнице и
лекари,
отварање
болница у Србији
у време кнеза
Милоша,
оснивање
Медицинског
факултета у
Београду...).

11.

Грбови и заставе
некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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 –

 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.
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12.
Спорт некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
средњовековни
х држава и
династија и
властелинских
породица –
двоглави бели
орао
Немањића,
Лазаревића,
Карађорђевића,
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





уочи основна
обележја
спорта од
антике до
савременог
доба;
разуме улогу
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Укупан број часова:

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
пастирске игре
као прва
спортска
надметања, прва
спортска
друштва,
оснивање
Српског
олимпијског
клуба 1910,
учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва
и клубови;
савремени спорт
и спортски
живот).
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и значај
спорта у
људском
друштву;
 именује и
опише
спортске
дисциплине
заступљене
на античким
Олимпијским
играма;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке спортских
надметања у
различитим
периодима;
опише развој
спортског
живота код Срба.

Корелација:
Српски језик и
књижевност
Географија
Социологија са
правима
грађана
Грађанско
васпитање
Верска настава
Ликовна
култура
Музичка
култура
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Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
Хемија- изборни предмет
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична настава:

Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:
31. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на
универзитетском нивоу;
32. Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
33. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
34. Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
35. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
36. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене
37. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
38. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког
мишљења;
39. Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
40. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Дисперзни
системи
1.

Број
часов
а
14

Препоручени САДРЖАЈИ
по темама






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Класификације
дисперзних система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни
састав раствора
Разблаживање
раствора
Колигативна
својства раствора
неелектролита

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
Изводи
израчунавања у
којима користи
податке о
растворљивости
супстанце на
датој
температури;
Објасни утицај
температуре на
растворљивост
супстанци;
Израчуна масени
процентни

Вредновање
остварености
исхода
Врши се кроз:
 Усмену
проверу
знања
 Писану
проверу
знања
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садржај раствора,
количинску
концентрацију,
масену
концентрацију,
молалност
раствора;
Прерачуна један
начин
исказивања
садржаја
раствора у други;
Израчуна садржај
раствора
добијеног
разблаживањем;
Израчуна садржај
раствора
добијеног
мешањем два
раствора исте
супстанце
различитог
садржаја;
Објасни снижење
температуре
мржњења,
повишење
температуре
кључања
раствора у
односу на
растварач;
Одреди
тремпературу
кључања
раствора
неелектролита;
Израчуна
осмотски
притисак у
раствору
неелектролита

Раствори
електролита
2.

25






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Електролитичка
дисоцијација
Јаки и слаби
електролити
Степен
електролитичке
дисоцијације
Константа
дисоцијације

Објасни
електролитичку
дисоцијацију;
Хемијским
једначинама
представи
електролитичку
дисоцијацију
јаких и слабих
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Јонски производ
воде и pH вредност
Хидролиза соли
Протолитичка
теорија киселина и
база
Пуферски системи
Колигативна
својства раствора
електролита

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;
Објасни
деловање
пуферских
система по
теорији
електролитичке
дисоцијације;
Објасни
деловање
пуферских
система по
протолитичкој
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27








Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукционе
реакције

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;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење
хемијских
формула;
Израчуна масени
елементарни
састав једињења
на основу
молекулске
формуле;
Одреди
емпиријску
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

56

Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

Корелација:

формулу
једињења на
основу масених
односа
елемената у
њему;
Одреди
емпиријску
формулу на
основу масеног
елементарног
процентног
састава
једињења;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење хемијске
једначине;
Пише хемијске
једначине
важних хемијских
реакција;
Одреди
коефицијенте у
хемијским
једначинама;
Тумачи појам
оксидационог
броја;
Разликује
оксидационо и
редукционо
средство у
реакцији
оксидоредукције;
Примени метод
електронског
биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини
реакције
оксидоредукције;
Општа хемија, Аналитичка хемија,
Физика, Биологија, Фармацеутска
хемија

Фармацеутски техничар
Хемија биомолекула

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у
настава:
блоку:
56
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема


1.

Угљени хидрати

16







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Хемијска
структура и
својства
моносахарида:
пенотозе
(рибоза и
дезоксирибоза),
хексозе (глукоза,
маноза,
фруктоза)
Хемијска
структура и
својства
олигосахарида:
малтоза,
лактоза,
сахароза
Хемијска
структура и
својства
полисахарида:
скроб, целулоза,
гликоген
Улога угљених
хидрата

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 Фишеровим
пројекционим
формулама
представи
структуру
молекула
моносахарида
 ојасни
настајање
цикличних
(полуацетални
хи
полукеталних)
облика
молекула
моносахарида
 Хејвортовим
перспективни
м формулама
прикаже
цикличне
форме
молекула
моносахарида
 објасни
разлику

Вредновање
остварености
исхода






праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу
усмену
проверу
знања
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

између
Фишерових и
Хејвортових
формула
моносахарида
објасни појам
аномерије
хемијским
једначинама
представи:
дехидратацију
,
епимеризациј
у, грађење
гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
тумачи
биолошки
значај
моносахарида
објасни
настајање
гликозидне
везе међу
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
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2.

Липиди

13









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Класификације
липида
Хемијска
структура
осапуњивих
липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска
структура
неосапуњивих
липида
Стероидни
хормони
Биолошки значај
липида

молекулима
полисахарида
 разликује
полисахариде
по физичким
својствима
тумачи
биолошки
значај
полисахарида
 наводи
критеријуме
за
класификацију
липида
 објасни
хемијску
структуру
осапуњивих
липида
 класификује
осапуњиве
липиде према
хемијском
саставу
 тумачи
биолошки
значај масти и
уља,
фосфоглицери
да,
сфинголипида
и воскова
 објасни
хемијску
структуру
неосапуњивих
липида
 разликује
стероле,
жучне
киселине и
стероидне
хормоне
 тумачи
биолошки
значај
холестерола,
жучних
киселина и
стероидних
хормона






праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу
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16
3.









Протеини

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
Ензимимеханизам
дејства, фактори
који утичу на
активност
ензима,
номенклатура





















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

објасни
физичка
својства
аминокиселин
а
тумачи појам
изоелектричн
е тачке
катјонског,
анјонског и
цвитерјонског
облика
аминокиселин
е
класификује
аминокиселин
еи
протеинске
аминокиселин
е
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






праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу
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активност
ензима



4.

Нуклеинске киселине

6









Структурне
јединице
нуклеинских
киселина
Пуринске и
пиримдинске
базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске
киселине
Структура и
функција ДНК и
РНК











5
5.

Витамини






Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска
структура
липосолубилних
витамина
Хемијска
структура
хидросолубилни
х витамина
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објасни
разлику
између
пуринских и
пиримидински
х база
пише формуле
нуклеозида
пише формуле
нуклеотида
објасни
структуру
нуклеинских
киселина
тумачи
разлику у
структури ДНК
и РНК
објасни
биолошки
значај и
функцију
нуклеинских
киселина
објасни
разлику
између
пуринских и
пиримидински
х 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











праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу

праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност
на часу
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Укупан број часова:

56

Корелација:
Хемија
Медицинска
биохемија

Образовни профил:
Фармацеутски техничар
Назив предмета:
ФИЗИКА ИЗБОРНИ
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у
блоку:
49
7
Недељни фонд часова:
2

Практична
настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
55. Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке;
56. Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних
физичких закона;
57. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу;
58. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких
законитости;
59. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема;
60. Схватање значаја физике за технику и природне науке;
61. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци;
62. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
63. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
64. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
65. Развијање радних навика и одговорности.
Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема

1.

Структура и основна
својства чврстих
тела

10
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Кристална и аморфна
тела. Основна својства
кристалне структуре
Механичке
деформације тела.
Хуков закон – примена
на кости и мишиће
Топлотно ширење
чврстих тела. Закони
линеарног и
запреминског ширења
чврстих тела
Промене агрегатних
стања чврстих тела и
њихов графички приказ.

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 разуме
структуру
чврстих тела и
међумолекулс
ке силе
 разликује
кристална и
аморфна тела
и зна основна
својства
кристалне
структуре
 разуме Хуков
закон и зна да
га примени у
струци

Вредновање
остварености
исхода
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Специфичне топлоте
фазних прелаза
 Демонстрациони
огледи:
- Образовање кристала
(хидрохинон микропројекције)
- Ширење чврстих тела
при загревању
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање модула
еластичности жице







2.













Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Електрично поље.
Јачина поља, линије
сила
Потенцијална енергија,
потенцијал, напон.
Еквипотенцијалне
површине
Електрични дипол
(диполни момент,
деловање електричног
поља на дипол).
Проводник у
електричном пољу
Електрично поље у
диелектрику
Електрична
капацитивност
проводника и
кондензатора. Раван
кондензатор
Енергија електричног
поља, густина енергије
Јачина и густина
електричне струје.
Напон и ЕМС
Омов закон (за део
кола и за цело коло).
Електрична отпорност и
проводљивост











зна законе
топлотног
ширења
чврстих тела
схватање
промене
агрегатног
стања чврстих
тела
изведе
лабораторијск
у вежбу,
правилно и
безбедно
рукује
наставним
средствима,
изврши
потребне
прорачуне и
израчуна
грешке при
мерењу
разуме и зна
да решава
проблеме
везане за
појмове:
јачина
електричног
поља,
потенцијална
енергија,
потенцијал,
напон...
разуме
појмове
енергија
електричног
поља и
густина
енергије
зна шта је
електрични
дипол и какав
је утицај
електричног
поља на дипол
разуме утицај
електричног
поља на
проводнике и
изолаторе
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3.

Таласна оптика

13
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проводника
Џул-Ленцов закон.
Кирхофова правила
Електрична струја у
течностима (на пример,
крв...)
Дејство једносмерне
струје на људски
организам.

Електростимулација у
дијагностици и терапији
 Струја у гасовима и
врсте пражњења.
Напонска
карактеристика струје
 Електрична струја у
вакууму (катодна цев)
 Демонстрациони
огледи:
- Приказ линија сила
електричног поља
- Испитивање
потенцијала
наелектрисаног
проводника (помоћу
електрометра).
Еквипотенцијалне
линије
- Омов закон и
Кирхофова правила
- Струја у течностима
 Лабораторијска вежба:
- Мерење електричног
отпора Витстоновим
мостом

 Дуалистичка природа
светлости
 Таласна оптика.
Интерференција
светлости
 Дифракција светлости.
Дифракциона решетка
 Дисперзија светлости
кроз призму. Врсте
оптичког спектра
 Апсорпциона
спектрометрија.
Апсорпција светлости,
Ламберг – Беров закон.
Параметри апсорпционе
спектрометрије

(диелектрике)
 зна шта је
кондензатор и
разуме појам
електричне
капацитивност
и
 разуме
појмове:
јачина и
густина
електричне
струје, напон и
електромотор
на сила (ЕМС)
 зна основне
законе
једносмерне
струје
 зна основне
карактеристик
е електричне
струје у
течностима и
гасовима
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу



разуме
дуалистичку
природу
светлости
 разуме појаве
интерференц
ије,
дифракције и
поларизације
светлости
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
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Поларизација светлости
при одбијању
(Брустеров закон) и
преламању (Николова
призма). Обртање равни
поларизације.
Сахариметар
Демонстрациони оглед:
- Дисперзија светлости
(помоћу призме)
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање таласне
дужине монохроматске
светлости помоћу оптичке
решетке


Елементи квантне
физике

11













Укупан број часова:

Топлотно зрачење.
Закони зрачења
апсолутно црног тела
Квант енергије. Маса,
импулс и енергија
фотона
Фотоефекат.
Ајнштајнова једначина
Комптонов ефекат
Фотоћелија.
Фотомултипликатор
Корпускуларно-таласни
дуализам микрочестица.
Де Брољева релацијада
светлости
Демонстрациони оглед:
- Фотоефекат
Лабораторијска вежба:
- Одређивање угаоне
дивергенције ласерског
снопа

изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу



разуме
дуалистичку
природу
светлости
 разуме појаве
интерференц
ије,
дифракције и
поларизације
светлости
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу

56

Образовни профил:
Фармацеутски-техничар
Назив предмета:
Локига са етиком
Разред:
четврти
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска
Вежбе:
Настава у блоку:
настава:

Практична
настава:

Недељни фонд часова:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и
развој личности
 Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и
свакодневном животу
 Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка
питања савременог друштва
 Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о
друштвеним проблемима
Ред.
број

Модул/
Тема
Увод у
логику

1.

2.

Формална
логика:
појам суд
закључак

Број
часова

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:
- Појам и подела
- препозна да и сам већ
логике.
користи логику као и
- Логика као наука о
граматику
форми мишљења
- разликује мишљење од
- Основни логички
маште, надања, опажања
принципи
и наводи примере из
(идентитет,
свакодневног живота
непротивуречност и
- искаже дефиницију
и искључење трећег) логике, - разуме и опише
у чему се састоји
формални карактер
логике
- разликује принципе
мишљења,
- наведе примере за
основне логичке
принципе и симболички
их приказује
-Разлика између
-увиди разлику између
појма, ствари и
појма, термина, опажаја,
представе,
предмета, представе
- Врсте појмова
-разликује обим и
- Обим и садржај
садржај појма,
појма Односи међу
- увиђа однос између
појмовима
обима и садржаја,
- Дефиниција и деоба -наводи пример за обим
- Суд и врсте судова
и садржај и дефинише
- Истиносна вредност обим и садржај појма
сложених судова
-препознаје и именује
(негација, конјукција, појмове, набраја их,
дисјункција,
- уочава разлику између
импликација и
појединачних и општих
еквиваленција)
појмова препознаје
- Комбинована
односе међу појмовиима
подела судова,
и именује их
расподељеност појма (субординација,
- Односи међу
координација,
судовима (логички
контрарност) и графички

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Вредновање
остварености
исхода
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квадрат)
-Врсте закључивања
Непосредно
закључивање –
конверзија,
обверзија, логички
квадрат Посредно
закључивање –
индукција, аналогија
и дедукција
- Фигуре
категоричког
силогизма, модуси
категоричког
силогизма Хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
-Доказ
- Примери
индуктивног и
дедуктивног
закључивања у
наукама.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

приказује односе међу
појмовима
- наведе делове
дефиниције
- даје примере
дефиниције из своје
струке
- разликује прешироку и
преуску дефиницију
- разликује чланове деобе
од принципа деобе
- увиђа значај принципа
деобе самостално изводи
једну деобу
-разликује субјекат и
предикат суда и увиђа
значај копуле за квалитет
суда
-препознаје форму
сложеног суда, разликује
и именује логичке
везнике (негација,
конјукција, дисјункција,
импликација и
еквиваленција) и наводи
примере
- разликује квантитет и
квалитет суда,
- препознаје форму а,е,i,o
суда и наводи примере
- именује односе међу
судовима
- препознаје индуктивно,
дедуктивно и
закључивање по
аналогији на примерима
из свакодневног живота
увиђа да и сам користи
наведене форме
закључивања, именује их
и разликује
- демонстрира конверзију
и обверзију на
примерима
- наведе и објасни четири
фигуре силогизма
- изводи задате модусе
силогизма излаже
примере за хипотетички и
дисјунктивни силогизам
- повезује форме
закључивања у облику
доказа
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3.

Логичке
грешке

-Паралогизми и
софизми
- Грешке у закључку
- Грешке у доказу
- Грешке у
аргументацији

-разликује случајне од
намерних логичких
грешака
- примењује форме
закључка и доказа
- препознаје и именује
логичке грешке: увођење
четвртог појма у
силогизам,
нерасподељен појам,
замена теза, argumentum
ad hominem, post hoc ergo
propter hoc.

4.

Појам и
значај етике

-Настанак и предмет
етике
- Појам норме и
појам морала
- Разлика између
обичајних, правних и
етичких норми

-набраја правила (норме)
из различитих сфера
живота
- издваја правила која
слободно прихватамо и
разликује их од оних која
имају спољашње порекло
- дефинише предмет
етике

5.

Лични
идентитет,
слобода и
одговорност

-Улога визуелног
идентитета у
формирању личног
идентитета међусобни утицаји
- Појмови пола и
рода
- Утицај медија на
релативизацију
етичких вредности
- Естетски и етички
идеал
- Тело и
интервенције на телу
- Сајбер идентитет,
- морал и слобода
избора

6.

Основне
етичке
норме и
вредности

-Пријатељство
- Верност
- Породица
- Љубав
- Морално добро
- Донација органа
- Сурогат мајка
- Клонирање

-набраја како се све
манифестује лични
идентитет
- разликује утицаје који
формирају лични
идентитет (разликује род
и пол)
- увиђа колика је моћ
визуелног идентитета
- препознаје утицај
медија на креирање
визуелног идентитета
- уочава разлику између
модних и етичких
императива
- супротставља медијски
наметнуте животне
идеале и етичке
вредности
-препознаје важније
људске вредности
- разликује слободне од
самовољних и
наметнутих поступака
- схвата постојање
слободе избора као
услова моралног
поступања
- разуме везу између

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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избора и одговорности
- упоређује одговорне и
неодговорне поступке
- може да расправља о
томе да ли је извор
морала у нама или изван
нас (аутономна и
хетерономна етика)
- увиђа разлику имеђу
основних етичких
праваца

Укупан број часова:

Корелација:
Грађанско васпитање
Биологија
Српски језик
Историја
Веронаука

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Физиотерапеутски техничар
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Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1.

Српски језик и књижевност

I РАЗРЕД
недељно годишње

III РАЗРЕД
недељно годишње

IV РАЗРЕД
недељно годишње

Т

Т

Т

В ПН Т

В

19 2

646 68

II РАЗРЕД
недељно годишње
П
ПН Б Т В ПН Т
В Н Б
30 13

В ПН Т

В

ПН Б

В ПН Т

455

11

330

9

261

1.1.

__________ језик и књижевност*

3
3

102
102

3
3

105
105

3
3

90
90

3
3

87
87

2.

Српски као нематерњи језик*

2

68

2

70

2

60

2

58

3.

Страни језик

2

68

2

70

2

60

2

58

4.

Физичко васпитање

2

68

2

70

2

60

2

58

5.

Математика

2

2

70

2

60

2

58

6.

Рачунарство и информатика

7.

Историја

8.

Ликовна култура

9.

2

70

2

70
2

60

68
2

68

2

68

Физика

2

68

10.

Географија

2

68

11.

Хемија

2

68

12.

Биологија

2

68

13.

Социологија са правима грађана

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

30

8

2

272 68

60 13 5

17
455
5

9

9

270 270

136

1.

Aнатомија и физиологија

4

2.

Здраствена нега и рехабилитација

2

3.

Латински језик

2

4.

Прва помоћ

5.

Патологија

2

70

6.

Микробиологија са епидемиологијом

2

70

7.

Хигијена и здравствено васпитање

2

70

8.

Фармакологија

2

70
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60

2

68

68

68
60
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210

8

12

232

УКУПНО
годишње
П
В ПН Б Т В Н Б Σ
16
179
92 68
30 0
179
169
2 68
30 0
384
384
256
256
256
256
256
256
256
256
68
68
68
68
30 30
138
138
68
68
68
68
138
138
60
60
122
48 257
348
150 9 861
0 0
136
136
136
68 68
68
68
60 60
70
70
70
70
70
70
70
70
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9.

Здравствена психологија

2

70

70

10.

Медицинска етика

1

35

35

11.

Кинезиологија

1

2

12.

Масажа

1

3

13.

Медицинска биохемија

2

14.

Основи клиничке медицине

2

1

15.

Физикална терапија

2

3

16

Кинезитерапија

17

Специјална рехабилитација

18

Предузетништво

1.

1

Укупно А1+A2+Б
Укупно А1+A2+Б

60

2

3

1

2

60

90

30

60

60

95 160

60

65 165

60

60

60

30

60

90

90

34
34

28 4

952 136

32

1178

1
1

90 27 5
32

35
35

17
945 5
1180

3

58

116

60

118 206

90
15
0 474

3

87

87

60

87 87

60 234

3

87

87

30

87 87

30 204

2

4

3

60

3

1

90
30

2

60

23 9

690 270

32

1170

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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60 315
12
0 350
60

60 30

58

2
1

2.

35

70
10
5

3

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму образовног
профила

35

70
35

58

58

246

246

1

87
29

128

128

2

58

118

118

210 20 12
32

580 348
1078

316
150 7 929
4606

51
0 4606
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за приод 2018-2022. год.

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
Рб

Листа изборних предмета

РАЗРЕД
I разред

II разред

III разред

IV разред

Стручни предмети* - ОБАВЕЗНО СЕ БИРА БАР У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ
1.

Исхрана

2

2.

Култура тела

2

3.

Неурологија

2

4.

Медицинска информатика

2

Општеобразовни предмети
1.

Музичка култура*

2

2

2.

Изабрана поглавља математике

2

2

3.

Биологија (одабране теме)*

2

2

4.

Медицинска географија

5.

Историја (одабране теме)*

2

2

6.

Хемија*

2

2

7.

Хемија биомолекула*

2

2

8.

Физика
Напомена:* Ученик изборни предмет бира једном у току школовања

2

2

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

2
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ПРВИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Физиотерапеутски техничар
Назив предмета:
Српски језик и књижевност
Разред:
први
Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Теоријска
настава:
102
3

Вежбе:
/
/

Настава у
блоку:
/
/

Практична
настава:
/
/

Подела одељења у групе:
/
Циљеви предмета:
● Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност
● 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
● Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и
књижевним делима
● Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом, друштвеном
условљеношћу и историјским развојем
● Стицање знања из области фонетике (фонологије) и морфофонологије књижевног језика и
способности да се та знања примене у говору и писању.
● Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
● Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове
Ред.
број

Тема

Увод у проучавање
књижевног дела

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

14

● 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

1.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

● 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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
оствареност
и теме кроз
тестове,
писано и
усмено
изражавање
и писмене
задатке

1034
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песма, приповетка
по избору и роман;
по избору
● Драма као
књижевни род:
драма по избору

●

●

Књижевност старог века

12

2.

● Сумерсковавилонска
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)

●

●

●

●

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

1035
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3.

Средњовековна
књижевност

10

● Почеци словенске
писмености:
Црноризац Храбар :
„Слово о
писменима“
● Рад Ћирила и
Методија
● Словенска писма и
развој књижевног
језика
● Најстарији
споменици
јужнословенске
културе
● Свети Сава :
„Житије светог
Симеона“
(одломак)
● Јефимија: „Похвала
кнезу Лазару“
Деспот Стефан
Лазаревић; „Слово
љубве

4.

Народна књижевност

12

● Врсте народне
књижевности
● Лирска народна
песма (по избору из
Читанке )
● Епска народна
песма
„Бановић Страхиња“,
Марко пије уз Рамазан
вино“, „Бој на
Мишару“
● Лирско-епске
песме
(по избору)
● Народне проза
(бајка по избору)
● Кратке народне
прозне врсте
(избор)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● наведе
најзначајније
споменике
јужнословенск
е културе,
језик, писмо и
век у ком су
настали
● именује ауторе
и дела
● разуме поетику
жанрова
средњовековн
е књижевности
● лоцира
обрађене
текстове у
историјски
контекст
● објасни значај
средњовековн
е књижевности
за српску
културу
● анализира
изабране
текстове уз
претходно
припремање
путем
истраживачких
задатака
● разликује
лирске, епске и
лирско-епске
песме
● уочи одлике
усмене
уметности речи
(колективност,
варијантност,
формулативнос
т)
● процењује
етичке
вредности
изнете у
делима
народне
књижевности
● тумачи ликове,
битне мотиве,
фабулу, сиже,

1036

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

●

5.

Хуманизам и ренесанса

11

● 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)

●

●

●

●

●

6.

Општи појмови о језику

5

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● 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.

композицију и
поруке у
одабраним
делима
упореди
уметничку
интерпретацију
стварности и
историјске
чињенице
наведе
најзначајније
представнике и
њихова дела
објасни
значење
појмова
хуманизам и
ренесанса
наводи и на
обрађеним
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

● објасни
функцију језика
и појам
језичког знака
● разуме
природу
модерног
књижевног
(стандардног)
језика
● наведе фазе
развоја
књижевног
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века
●

7.

8.

Фонетика

Правопис

9

10

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

језика до 19.
Века
наведе
дисциплине
које се баве
проучавањем
језичког
система
уме да се
служи
правописом
разликује
гласовне
алтернације
влада
акценатским
гласовним
системом
књижевног
(стандардног)
језика и да га
примењује у
говору

● 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
● 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

● примени
знања о
гласовним
алтернацијама
у складу са
језичком
нормом
● примени

●

●
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19

●
●
●

●
●

●

●

Укупан број часова:

102

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
Књижевноуметничк
и функционални
стил
Попуњавање
формулара,
захтева, уплатница
и сл.
Школски писмени
задаци 4 х2+2
Домаћи задаци

употребу
великог и
малог слова у
складу са
језичком
нормом
● подели речи на
крају реда у
складу са
језичком
нормом

● опише стања,
осећања,
расположења,
изрази ставове,
донесе
закључке у
усменом и
писаном
изражавању
● разликује
функционалне
стилове
● препозна и
примени
одлике
разговорног и
књижевноумет
ничког
функционалног
стила
● попуњава
формуларе,
уплатнице,
захтеве и
слично у
складу са
језичком
нормом

Корелација:
Интегративни наставни приступи са општим и стручним
предметима, са уметничким, образовним и културним
институцијама, у редовној и процесној настави у складу са
темом и наставним садржајем.
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар

Енглески језик
први

Правилник о наставном плану и програму.... број 9/ 2015.
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:














Ред.
Бр.

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

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

68
1.

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)
•
Иинтересантн

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
догађаји
•
Свет компјутера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

•
разуме
реченице, питања и
упутства из
свакодневног говора
(кратка упутства
изговорена споро и
разговетно)
•
разуме
општи садржај
краћих,
прилагођених
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

Вредновање
остварености
исхода
Усмена
евалуација,
Писмена
евалуација,
Самоевалуација
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е животне приче и
догађаји
•
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, уређаји
опрема;
•
гране
медицине/стоматолог
ије;
•
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;

за приод 2018-2022. год.
(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, уређаји
опрема;
•
гране
медицине/стоматологиј
е;
•
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

огласима, на
плакатима)
•
разуме
општи садржај и
смисао краћих
текстова
(саопштења,
формулара са
подацима о некој
особи, основне
команде на
машинама/компјуте
ру, декларације о
производима,
упутства за употребу
и коришћење)
•
употребљава
једноставне изразе и
реченице да би
представио
свакодневне, себи
блиске личности,
активности,
ситуације и догађаје
•
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
•
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
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•
На овом
нивоу није
предвиђена
•
препознаје и
правилно користи
основне фонолошке
(интонација,
прозодија, ритам) и
морфосинтаксичке
категорије
(именички и
глаголски наставци,
основни ред речи)

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

68

Корелација:

Физиотерапеутски
Немачки језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

•
користи
садржаје медијске
продукције
намењене учењу
страних језика
(штампани медији,
аудио/видео записи,
компакт диск,
интернет итд.)
Српски језик, латински језик, анатомија
и физиологија, географија, биологија

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Die vier Freunde
1.
LEUTE

4

Länder Sprachen
(Un)bekannte Leute

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Развијање сазнајних и
интелектуалних
способности ученика,
његових
хуманистичких,
моралних и естетских
ставова.

Вредновање
остварености
исхода
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
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2.

Immer lernen
WIR, DIE
KLASSE 10 A

4

Schulfächer Schulgeschichten
Interviews

Familienphotos
3.

DIE FAMILIE
VON JULIA

4

Geschwister
Haustiere

4.

MEIN HAUS,
MEIN WELT

Mein Zuhause
4
In meinem Zimmer

Essgewohnheiten
5.

6.

GUTEN APETIT

IN DER STADT

4

4

Wo kauft man was?

Herzlichwillkommen in
Lindau
Auskunft auf der Straβe

Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
Усвајање основних
знања из страног
језика која ће ученику
омогућити да се у
једноставној усменој
и писаној
комуникацији
споразумева са
људима из
другихземаља.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем
(ко, шта, где, када...)
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
јелу.
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
сналажењу у граду.

7.

(UN) TYPISCHE
TAGES ABLÄUFE

4

Von Beruf Hausman
Ein Tag in Internat

Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем.

8.

FREUNDE
FREUNDINNEN

4

Meine Clique
Die Zwillingsschwestern

Однос појединаца
према друговима и
друштвеној заједници.

Укупан број часова:

32

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung.
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Корелација: 5

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни
профил:

физиотерапеут

Назив предмета:
Разред:

Руски језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да
овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред
.
бро
ј

Модул/
Тема

Встреча

Број
часов
а

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

4

«Новая подруга»

1.
Выражение места и
направления

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

Разговор о
осећањима ,ученик је
у стању да испољи
емоције на руском
језику.

Ученики могут
использовать диалог
знакомства при любой
встрече

Разговор о
породици,односи
међу родитељама и
деце,расподела
обавеза

Умение описать свою
семью.Правильное
употребление глаголов в
настоящем и прошедшем
времени

На тему природе
ученик исказује свое
мишљење о заштити
околине

Умение описать
животное,природу где
оно обитает.

Знакомство

2.

Семья

4

Текст:»Миссия:Спасение
семьи»

Компаратив придева и
прилога
Спряжение глаголов
«Жизнь в многодетной
семье»

3.

Природа

4

Текст:Водяная рысь»
Склонение
существительных.
Существительные во
множественном числе муж.
и сред.рода на -ья

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Правильное
употребление
существительных в
предложениях
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4.

Счастливог
о пути!

4

Глаголы движения.
Текст:“Гостиница Москва“
Склонение прилагательных

Ученици упознају
речи резервације
соба у хотелу

Как заказывается
номер в
гостинице,бронироват
ь номер по телефону

5.

История

4

Текст:“Русь во время татаромонгольского
ига“.Числительные.Текст
„Косово поле“

Упоређивање рускосрпске историје.

Ученики знакомятся с
русской
историей,используя
перессказ текста.

6.

Спорт

4

„Опасная болезнь“.Вид
глагола.Будущее время

Упознавање са
спортским
терминима,описивањ
е свог омиљеног вида
спорта

Умение на русском
употребить виды
спорта и обьяснить
значение спорта в
жизни

7.

Искусство

4

Текст:“Художник
света“Несклоняемые
существительные.Склонение
русских фамилий.“Портрет“

Упознавање са
руском културом,са
сликарством

Умение описать
картину,портрет.
Правильное
употребление слов в
предложении

Наука

4

Текст:“Менделеев и
периодический
закон“Деепричастие.Числительн
ые до 100

Упознавање ученика
са руским
научницима,са
достигнућима

Ученики научатся
говорить о
науке,школе,любимы
х предметах

32

Корелација:5

Професор руског језика Јелена Животић

8.

Укупан број
часова:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Назив предмета:
Француски језик
Разред:
први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
часова:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

Практична
настава:

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.

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

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
догађаји
 Свет компјутера
(распрострањеност и
примена)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу
ученик ће бити у
стању да:
 разуме
реченице,
питања и
упутства из
свакодневног
говора (кратка
упутства
изговорена
споро и
разговетно)
 разуме општи
садржај краћих,
прилагођених
текстова
(рачунајући и
стручне) после
неколико
слушања или уз
помоћ
визуелних
ефеката (на
упутствима,
ознакама,
етикетама)
 разуме бројеве
(цене, рачуне,
тачно време)

Вредновање
остварености исхода

Вредновањеостваре
ностиисходавршити
кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматолог
ије;
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;

 у непознатом тексту
препознаје познате
речи, изразе и
реченице (нпр. у
огласима, на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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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
догађаје

Укупан број часова:

68

Корелација:

Образовни профил:
Физиотерапеутски техничар
Назив предмета:
Физичко васпитање
Разред:
Први
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Годишњи фонд
Теоријска
Вежбе:
часова:
настава:
68
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
групе:
Циљеви предмета:

- стручни предмети
- матерњи језик

Настава у блоку:

Практична
настава:

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:
 Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
 Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
 Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
 Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

1.

за приод 2018-2022. год.

општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних
психо-социјалних образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.

Тема

 Здравствена
култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

Број
часова
Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање и
провера
савладаност
и стандарда
из основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2 у
другом
полугодишт
у).
 Атлетика (12
часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (10
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућности
ма школе а
по избору
ученика (10
часова).
 Пливање (10
часова).
 Провера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању да:
 Препозна
везе између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристи
ке 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;

Вредновање
остварености
исхода
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
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма
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знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо,
делимо часове
на спортску
игру и физичку
активност

2.

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способности
човека, као
основа за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

 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;

 Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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,
издржљивост
и, гипкости,
спретности и
окретности;
 Кратко опише
основне
карактеристи
ке и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
које се уче;
 Демонстрира
технику
дисциплина
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исхода
 Атлетика

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и
тлу)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном
тeхником.
Скок увис леђном
техником
Бацања:
Бацање кугле, једна
од рационалних
техника (ученице 4
kg , ученици 5 kg).
Спровести
такмичења у
одељењу, на
резултат, у
свимреализованим
атлетским
дисциплинама.
СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ
НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
- Наставник формира
групе на основу
умења (вештина)
ученика стечених
после основне
школе: основни,
средњи и напредни
ниво
- Наставник
олакшава, односно
отежава програм на
основу моторичких
способности и
претходно стечених
умења ученика.

из атлетике и
гимнастике
(вежби на
справама и
тлу) које
поседују
вештину,
технику и
тактику
спортске игре
као и вежбе
из осталих
програмом
предвиђених
садржаја
 Детаљније
опише
правила
спортске
гране за коју
показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
 Објасни због
којих је
карактеристи
ка физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
 Жели да се
бави
физичким,
односно
спортским
активностима
, пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристи
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1. Вежбенатлу
За ученике и
ученице:
- вага
претклоном
и
заножењем
и спојено,
одразом
једне ноге
колут
напред;
- став на
шакама,
издржај,
колут
напред;
- два повезана
премета
странце
удесно и
улево;
- за напредни
ниво премет
странце са
окретом за
1800 и
доскоком на
обе ноге
(„рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у
ширину висине 120
цм; за ученице 110
цм:
згрчка;
разношка
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ке 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
ужива у
дружењу и
контактима;
 Доводи у везу
свакодневни
живот и
способност за
учење и
практичан
рад са
физичким
односно
спортским
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 Спортска
игра (по
избору)

 Физичка,
односно
спортска
активност у
складу са
могућности
ма школе.

за приод 2018-2022. год.
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
За ученице
/двовисински
разбој или једна
притка вратила/:
- наскок у упор на
н/п, премах
једном ногом до
упора
јашућег,прехват
у потхват
упорном руком
(до предножне)
и спојено
одножењем
заножне
премах и саскок
са окретом за
90 0 (одношка),
завршити боком
према притци.
5.Вратило
За ученике
/дохватно
вратило/:
- суножним одривом
узмак; ковртљај
назад у упору
предњем; саскок
замахом у
заножење
(зањихом).
6. Греда
За ученице /висока
греда/:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











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,одно
сно спортске
активности
припада, има
своју естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја);
Ужива у
извођењу
покрета и
кретања;
Наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује их
на школским
спортским
такмичењима
иу
слободном
времену;
Препозна
нетолерантно
понашање
својих
другова и
реагује на
њега, шири
дух
пријатељства,
буде истрајан
је у својим
активностима
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- залетом и
суножним
одскоком
наскок у упор,
премах
одножно
десном; окрет
за 90 0 , упором
рукама испред
тела преднос
разножно;
ослонцем ногу
иза тела
(напреднији
ниво: замахом у
заножење) до
упора чучећег;
усправ, усправ,
ходање у успону
са докорацима,
вага
претклоном,
усклон, саскок
пруженим
телом (чеоно
или бочно у
односу на
справу)
7.Коњ са
хватаљкама
За ученике:
- премах одножно
десном напред
замах улево,
замах удесно,
замах улево и
спојено премах
левом напред;
премах десном
назад, замах улево,
замах удесно и
спојено
одножењем десне,
саскок са окретом
за 900 улево до
става на тлу, леви
бок према коњу.

.
 Се правилно
односи према
окружењу у
коме вежба,
рекреира се и
бави се
спортом, што
преноси у
свакодневни
живот
 Учествује на
школском
такмичењу и
у систему
школских
спортских
такмичења

Школско такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког васпитања
бира справе на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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којима ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави из
система школских
спортских такмичења
и учешће на 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)
- 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.


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Стручно веће
наставника
физичког
васпитања, према
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Укупан број часова:

66

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)

Корелација:
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Физиотерапеутски техничар

Математика
први
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

 Развијање логичког и апстрактног мишљења;
 Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
 Развијање способности одређивања 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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Вектори

4

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

Реални бројеви

7

 Преглед бројева,
операције са
реалним бројевима
 Апсолутна вредност
реалног броја
 Приближна
вредност реалних
бројева, правила
заокругљивања
 Апсолутна и
релативна грешка

Модул/
Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

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

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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релативну грешку

Пропорционалност 10

 Размера и
пропорција
 Директна и обрнута
пропорционалност
 Прост сразмерни
рачун
 Рачун поделе и
рачун мешања
 Процентни и
промилни рачун

13

 Полиноми
 Растављање
полинома на
чиниоце
 НЗД и НЗС
полинома
 Трансформације
рационалних
алгебарских израза

Рационални
алгебарски изрази

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 израчуна
одређени део
неке величине
 одреди
непознате
чланове просте
пропорције
 прошири или
скрати размеру и
примени је у
решавању
проблема поделе
 препозна
директну или
обрнуту
пропорционално
ст 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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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Геометрија

13

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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Линеарне
једначине и
неједначине

13

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














Четири писмена
задатка са
исправкама

једнакостраничн
ом троуглу
разликује врсте
четвороуглова,
наведе и
примени њихове
особине на
одређивање
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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
9. активност
ученика на
часу;
10. усмену
проверу знања;
11. писмену
провера знања;
12. тестове знања.

8
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

68

Корелација:Рачунарство
и информатика
Физика, хемија

Физиотерапеутски техничар
Рачунарство и информатика
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8 /2015.
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

/

68
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

година. )
Вежбе:

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

2

Циљеви предмета:
1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом
друштву
2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике;
3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека
4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење
мрежних ресурса;
5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових
најпопуларнијих сервиса
6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима,
да баратају информацијама, да одвајају битно од небитног, да процењују исправност извора и употребе их
на ефикасан начин
7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко,
текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из других предмета
8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у
којој је примењују или проблему који решавају
9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности
других у свакодневном раду у дигиталном окружењу
10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије
11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима;
12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за
даље образовање и напредовање
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Основи
рачунарске
графике

Број
часова

10

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

• Информација и
информатика
• Кодирање информација
коришћењем бинарног
бројевног система
• Представљање разних
типова информација
(текстуалне, графичке и
звучне)
• Кодирање карактера,
кодне схеме
• Јединице за мерење
количине информација

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

• Објасни значење
појмова податак,
информација и
информатика
• Разликује појмове
бит и бајт
• Наведе јединице за
мерење количине
података
• Претвара меру
количине података
из једне мерне
јединице у другу

Вредновање
остварености
исхода
• праћење
остварености
исхода
• тестове
практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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• Значај и примена
рачунара
• Карактеристике
информационог
друштва
• Утицај рачунара на
здравље
• Структура и принцип
рада рачунара
• Врсте меморије
рачунара
• Процесор
• Матична плоча
• Магистрала
• Улазно-излазни уређаји
• Утицај компоненти на
перформансе рачунара
• Софтвер, појам и улога у
РС
• Врсте софтвера
• Намена сваке врсте
софтвера

2.

Рад у
оперативном
систему

8

• Подешавање радног
окружења
• Концепти организације
докумената и фасцикли
• Типови датотека
• Претрага садржаја по
различитим
критеријумима
• Манипулација
садржајима на диску
• Инсталација
корисничког софтвера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• Објасни основне
карактеристике
информационог
друштва
• Наведе опасности и
мере заштите
здравља од
претеране и
неправилне употребе
рачунара
• Препозна
компоненте из којих
се састоји рачунар и
објасни њихову
функционалност
• Објасни намену
оперативно и
спољашње меморије
у рачунарском
систему
• Наброји врсте
спољашњих
меморија и објасни
њихове
карактеристике
• Објасни сврху
софтвера у
рачунарском систему
• Наброји врсте
софтвера и објасни
њихову
• Објасни сврху
(намену)
оперативног система
• Наброји
оперативне системе
који се данас користе
на различитим
дигиталним
уређајима
• Изврши основна
подешавања радног
окружења ОС
• Разликује типове
датотека
• Хијерархијски
организује фасцикле
и управља
фасциклама и
документима
(Копира, премешта и
брише документе и
фасцикле)
• Врши претрагу
садржаја по
различитим
критеријумима
• Разуме потребу за

• праћење
остварености
исхода
• тестове
практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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38

• Интерфејс текст
процесора
• Једноставнија
подешавања интерфејса
• Правила слепог куцања
• Операције са
документима (креирање,
отварање, премештање
од једног до другог
отвореног документа,
чување, затварање)
• Едитовање текста
• Премештање садржаја
између више отворених
докумената
• Уметање у текст:
специјалних симбола,
датума и времена, слика,
текстуалних ефеката
• Проналажење и замена
задатог текста
• Уметање и
позиционирање
нетекстуалних објеката
• Уметање табеле у текст
• Логичко структуирање
текста (наслови,
параграфи, слике, табеле)
• Форматирање текста
(страница, рад, маргине,
проред)
• Форматирање текста
• Исправљање грешака
• Нумерација страница
• Израда стилова
• Коришћење готових
шаблона и израда
сопствених шаблона
• Писање математичких
формула
• Генерисање садржаја и
индекса појмова
• Штампа докумената
• Индивидуални и
сараднички рад над
документима уз
коришћење текст
процесора у облацима
• Подешавање радног
окружења програма за
израду мултимедијалне
презентације
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инсталирањем новог
софтвера
• Врши компресију и
декомпресију
фасцикли и
докумената
• Одабере и
примењује
одговарајућу
технологију (алате и
сервисе) за
реализацију
конкретног задатка
• креира дигиталне
продукте, поново их
користи, ревидира и
проналази нову
намену
• користи
технологију за
прикупљање,
анализу, вредновање
и представљање
података и
информација
• припреми и изведе
аутоматизовану
аналитичку обраду
података
коришћењем
табеларних и
графичких приказа

• праћење
остварености
исхода
• тестове
практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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• Рад са документима
• Додавање и
манипулација
страницама, слајдовима
или фрејмовима
• Основна правила и
смернице за израду
презентације (количина
текста и објеката,
величина и врста слова,
дизајн...)
• Форматирање текста
• Додавање објеката
(слика, звука, филма, ....)
• Избор позадине или
дизајна-тема
• Ефекти анимације
(врсте, подешавање
параметара, анимационе
шеме)
• Прелаз између слајдова
или фрејмова
• Интерактивна
презентација
(хиперлинкови и дугмад)
• Штампање презентације
• Подешавање
презентације за јавно
приказивање
• Сараднички рад при
изради презентације
• Наступ презентера
(држање тела, вербална и
невербална
комуникација,
савладавање треме)
• Подешавање радног
окружења програма за
табеларна
прорачунавања
• Рад са документима
• Уношење података
(појединачно и
аутоматско попуњавање)
• Измена типа и садржаја
ћелија
• Сортирање и
филтрирање
• Подешавање димензија,
премештање, фиксирање
и сакривање редова и
колона
• Додавање и
манипулација радним
листовима
• Уношење формула са
основним аритметичким
операцијама

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Рачунарске
мреже, интернет
и електронска
комуникација
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12

• Референце ћелија
• Функције за сабирање,
средњу вредност,
најмању, највећу,
пребројавање,
заокруживање
• Логичке функције
• Копирање формула
• Форматирање ћелија
• Типови графикона,
приказивање података из
табеле
• Подешавање изгледа
странице документа за
штампање (оријентација
папира, величина,
маргине, прелом стране,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматска
нумерација страна)
• Преглед пре штампе,
аутоматско штампање
заглавља колона,
штампање опсега ћелија,
целог радног листа, целог
документа, графикона,
одређивање броја копија
• Сервиси интернета
Wорлд Wиде Wеб, ФТП,
електронска пошта, вебфоруми
• Веб-читачи
• Претраживачи
• Интернет мапе
• Електронска трговина,
електронско банкарство,
учење на даљину
• Право и етика на
интернету
• Локалне мреже
• Повезивање чворова
мреже
• Рачунари-сервери и
рачунари-клијенти
• Интернет-провајдери и
њихове мреже
• Глобална мрежа
(интернет)
• Интернет протокол
• Рутер и рутирање
• Организација домена и
доменских имена
• Систем доменских
имена ДНС (Домаин Наме
Сyстем)
• Формирање локалне
мреже
• Дељење ресурса

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• Приступа
садржајима на
интернету,
претражује интернет
и преузима жељене
садржаје
• Користи
електронску пошту
• Користи интернет
мапе, виртуелни
телефон и сличне
веб-сервисе
• Објасни појмове
електронска
трговина и
електронско
банкарство
• Објасни како
функционише учење
на даљину
• Освести важност
поштовања правних
и етичких норми при
коришћењу
интернета
• Објасни предности
умрежавања
• Наведе могуће
структуре локалне
мреже и уређаје који
се користе за

• праћење
остварености
исхода
• тестове
практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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локалне мреже
• Повезивање локалне
мреже са глобалном
мрежом (интернетом)

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

68

Корелација:

умрежавање
• Користи ресурсе
локалне мреже
• Објасни у чему је
разлика између
рачунара-сервера и
рачунара-клијената
• Објасни чему служи
рутер и шта је
рутирање
• Објасни који посао
обављају интернетпровајдери
• Наведе начине
приступа интернету
• Објасни разлику
између локалне и
глобалне мреже
• Објасни принципе
функционисања
интернета
• Објасни појам и
сврху интернет
протоколи
• Објасни зашто
постоји систем
доменских имена
• процени квалитет
информација са
којима се сусреће
• препозна
прихватљиво /
неприхватљиво
понашање у оквиру
дигиталне
комуникације;
• пријави
непримерене
дигиталне садржаје
или нежељене
контакте и потражи
помоћ
• препозна знаке
зависности од
технологије и
правовремено
реагује
• води рачуна о
онлајн идентитету и
приватности;
Математика, Физика, Хемија

Физиотерапеутски техничар
Историја
Први

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

 Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
 Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
 Унапређивање 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 културноисторијске баштине.
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Српска држава
и државност

Број
часова

32

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми














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
(Карађорђевићи,
Обреновићи,
Петровићи) у
развоју српске
државности.
Ратови Србије и
Црне Горе за
независност 1876–

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:

препозна
различите
историјске
садржаје
(личности,
догађаје, 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:




праћење
остварености
исхода
тестове
знања.
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1878.
Формирање
модерног
политичког система
и настанак странака
(радикалне,
либералне и
напредњачке).
Положај Срба под
османскоми
хабзбуршком
влашћу у XIX и
почетком XX века.
Србија и Црна Гора у
Балканским
ратовима и Првом
светском рату.
Најзначајније
личности (вожд
Карађорђе
Петровић, кнез
Милош Обреновић,
прота Матеја
Ненадовић,
митрополит Стефан
Стратимировић,
Димитрије
Давидовић, Тома
Вучић Перишић,
Илија Гарашанин,
кнез Александар
Карађорђевић, 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
уочи и објасни на
историјској карти
промене граница
српске државе;
лоцира места
најважнијих
битака које су
вођене 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.
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Александар
Обреновић, краљ
Петар I
Карађорђевић,
престолонаследник
Александар
Карађорђевић,
Радомир Путник,
Степа Степановић,
Живојин Мишић,
Петар Бојовић,
Јанко Вукотић...).

2.

Српски народ у
југословенској
држави

16














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
грађански рат.
Биланс рата и
допринос
Југославије победи
антифашистичке
коалиције.
Проглашење
републике и
изградња новог
државног и
друштвеног
уређења.
Сукоб Југославије и
социјалистичких
земаља –
резолуција
Информбироа, Голи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа















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
међународни
положај
југословенске
државе;
образложи
допринос
југословенских
антифашистичких
покрета победи
савезника у
Другом светском
рату;
именује

1069

Школски програм

за приод 2018-2022. год.





3.

Достигнућа
српске културе

12



оток.
Југославија између
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, раздвајање
Србије и Црне Горе.
Најзначајније
личности (краљ
Александар I
Карађорђевић,
Никола Пашић,
Стјепан Радић, Љуба
Давидовић,
Светозар
Прибићевић, Антон
Корошец, Милан
Стојадиновић,
Влатко Мачек, кнез
Павле
Карађорђевић,
краљ Петар II
Карађорђевић,
генерал Драгољуб
Михаиловић,
генерал Милан
Недић, Анте
Павелић, Јосип Броз
Тито, Слободан
Милошевић, Фрањо
Туђман...).
Средњовековна

култура Срба (језик
и писмо, верски
карактер културе,
Мирослављево
јеванђеље,
књижевност,
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најважније
личности које су
утицале на
друштвенополитичка
збивања у
Југославији.

разликује
периоде у којима
су настала
најзначајнија
дела српске
културе;
упореди одлике
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најзначајније
задужбине, правни
споменици).
Последице сеоба на
српску културу
(утицај
западноевропских
културних кретања
на српску културу).
Успон грађанске
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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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.
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8













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,
Александар
Петровић,
Александар
Поповић, Емир
Кустурица, Душан
Ковачевић…).
Најутицајније
државе и
организације у
међународним
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
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идентификује
најважније
чиниоце у
међународним
политичким и
економским
односима;
разуме место и
улогу Србије у
савременом
свету;
утврди значај
чланства Србије у
међународним
организацијама
објасни утицај
савремених
техничких
достигнућа на
повезивање људи
у свету.
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:
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века – научни и
технолошки развој,
Интернет, утицај
медија на јавно
мњење, популарна
култура,
глобализација,
тероризам,
еколошки
проблеми...
68
 Корелација: Српски језик и књижевност
 Географија
 Социологија са правима грађана
 Грађанско васпитање
 Верска настава
Физиотерапеутски техничар
Ликовна култура
1

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

Вежбе:

Настава у блоку:

часова:

30
6

Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:

Практична настава:

У две групе: А и Б

Циљеви предмета:



Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа, теорије ликовне
уметности и технологије ликовних материјала;
 Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим
визуелним медијима, материјалима и техникама, за самостално проналажење и систематизовање
информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у настави других предмета,
свакодневном животу и будућем раду;
 Развијање визуелног опажања и памћења, естетских критеријума, стваралачког и критичког
мишљења;
Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и
друштвеном окружењу.
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Теорија
обликовања

Број
часова

10

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми




Појам уметности;
Уметност и
природа. Уметност
и друштво.
Повезаност
ликовног
стваралаштва са
осталим
уметностима,
наукама и
процесима рада;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

објасни повезаност
уметности и друштва,
уметности и природе
и уметности и науке;

разликује врсте
ликовних уметности;
 препозна мотиве у
уметничким делима;
 дeшифрује визуелни
знак;
 разликује ликовне

 Организовати
изложбе
и
презентације
радова
ученика кроз
јавни наступ у
школи
или
институцијама
културе
 У складу са
могућностима
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Врсте ликовних
уметности;
Мотиви уметности;
Откривање смисла и
значења ликовног
дела;
Визуелне
комуникације;
Линија;
Величина и облик;
Простор;
Светлост;
Површина и
текстура;
Боја;
Композиција
(Компоновање
различитих
ликовних елемената
и принципи
компоновања);

елементе;
 користи ликовне
елементе у
самосталном
ликовном
изражавању и
стварању;

изражава
своје ставове,
доживљаје и емоције
креативно користећи
ликовни језик;

школе,
организовати
посете
музејима,
галеријама
или
историјским
локалитетима,
посете
локалним
атељеима
уметника или
уметничким
колонијама,
сарадњу
са
уметницима и
институцијама
културе.
Оцењивање
Оцењивање
вршити кроз:
 Праћење
остварености
исхода;
 Активност на
часу.

12
2.

Уметничко
наслеђе



Уметност
праисторије;
 Уметност старих
цивилизација;
 Сусрет истока и
запада;
 Уметност Грчке и
Рима;
 Ранохришћанска
уметност;
 Романичка и
готичка уметност;
 Уметност Византије;
 Ренесанса и барок;
 Неокласицизам,
романтизам и
реализам;
 Импресионизам;
 Модерна и
савремена
уметност;
Ученички пројекат:
израда презентације
(Могуће теме:
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разликује
елементарне појмове
и термине у ликовној
уметности;
изражава став о
одабраним ликовним
делима;
предлаже начине
упознавања и
комуницирања са
делима ликовне
уметности (посета
изложбама,
галеријама, музејима,
локалитетима,
сусрети са
уметницима...);
изради презентацију
одабране теме;
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уметнички правац,
монографија уметника,
поређење два или
више уметника,
археолошки локалитет
у Србији, утицај
византијске уметности
на српску
средњовековну
уметност...);



Практичан рад

3.

8


Средства за ликовно
обликовање;
 Цртање;
 Сликање;
 Графика;
 Вајање и
обликовање
различитих
материјала;
 Савремени медији у
ликовној уметности.









Укупан број часова:

Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

30

Корелација:

Готово са свим предметима.

Физиотерапеутски техничар
ФИЗИКА
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

разликује врсте,
својства и могућности
коришћења
различитих ликовних
техника и материјала;
користи различите
ликовне материјале и
технике у раду;
обликује различите
дводимензионалне и
тродимензионалне
ликовне форме;
демонстрира
правилну и безбедну
употребу прибора и
алата;
осмисли оригинални
ликовни рад.

62
2

Настава у блоку:

Практична
настава:

6

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:






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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.

Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

Увод у
физику

2





Кинематика

9

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:




2.






Физика – фундаментална
природна наука
Физичке величине и њихове
јединице
Скаларне и векторске величине

Референтни систем.
Подела кретања.
Средња и тренутна
брзина
Равномерно праволинијско
кретање
Убрзање. Равномерно
промељиво праволинијско
кретање
Демонстрациони оглед:
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разуме
значај
физике као
фундамента
лне 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
 дефинише
појмове
референтни
систем,
путања,
пређени пут,
материјална
тачка
 разуме и
користи
појмове

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
Оцењивање
знања кроз
тестове
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Провера кинематичких закона
праволинијског кретања
помоћу колица, динамометра и
тегова
 Лабораторијска вежба:
Провера закона равномерног и
равномерно убрзаног кретања
помоћу Атвудове машине
–

3.

Динамика

13

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
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брзине и
убрзања
 разликује
равномерно
и
равномерно
убрзано
праволинијс
ко кретање
и
примењује
законе
кретања у
једноставни
јим
примерима
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује
наставним
средствима,
изврши
потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
 разуме
појмове
масе, силе и
импулса
 формулише
и
примењује
Њутнове
законе
 разликује
масу од
тежине тела
 разуме
појмове
рада,
енергије и
снаге и
њихову
међусобну
везу
 схвати закон
одржања
механичке
енергије и
знаће да га
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10

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
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примени
при
решавању
једноставни
х проблема
 примењује
законе
динамике у
техници
 наведе
особине
гравитацион
е силе
 изведе
лабораториј
ску вежбу,
правилно и
безбедно
рукује
наставним
средствима,
изврши
потребне
прорачуне и
израчуна
грешке при
мерењу
 дефинише
центрипета
лно
убрзање
 разуме
појмове
период и
фреквенциј
а, угаона
брзина и
угаоно
убрзање
схвати
центрипеталну и
центрифугалну
силу, момент
силе, момент
инерције и
момент импулса
и наведе неке
једноставне
примере њихове
примене
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5.

Статика

4



6.

Топлотне
појаве

10



Услови и стабилност равнотеже
 Равнотежа полуге. Кости као
полуге
 Демонстрациони огледи:
 Демострација различитих врста
равнотеже
Полуга






–

Флуиди

14










Температура, унутрашња
енергија и топлота
Топлотни капацитет
I принцип термодинамике
Начини преношења топлоте
Транспорт топлоте кроз људски
организам
Демонстрациони оглед:
Демонстрација различитих
механизама преноса топлоте

Притисак у течностима.
Паскалов закон
Сила потиска
Основни појмови динамике
флуида
Једначина континуитета и
Бернулијева једначина
Вискозност. Вискозност крви
Ламинарно и турбулентно
струјање, Рејнолдсов број,
мерење крвног притиска
Демонстрациони огледи:
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објасни
услове
равнотеже
 разликује
стабилну,
лабилну и
индиферентн
у равнотежу
и умеће да их
препозна у
конкретним
примерима
из праксе
опише принцип
рада полуге и
знаће да га
примени у
пракси
 разуме
појмове
унутрашња
енергија,
количина
топлоте,
топлотни
капацитет и
разликује
појмове
температуре
и топлоте
 објасни I
принцип
термодинам
ике
разуме процесе
преношења
топлоте и
транспорт
топлоте кроз
људски
организам
 разуме
појам
притиска у
флуидима и
силу
потиска
 разуме
основне
једначине
динамике
флуида и
примењује
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Демонстрација Паскаловог
закона
– Демонстрација ламинарног и
турбулентног струјања
 Лабораторијска вежба:
Провера Бернулијеве једначине

их у пракси
 разуме
појам
вискозности
и знаће да
разликује
ламинарно
и
турбулентно
струјање
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује
наставним
средствима,
изврши
потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
Корелација: Сви стручни предмети у којима се примењује физика
 Математика
 Рачунарство и информатика
 Хемија
 Биологија
 Физичко васпитање
–

Укупан број часова:

66

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
географија
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

68
2

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/

/

/

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:











Ред.
број

1.

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

УВОД

Број
часова

4

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Предмет
проучавања, подела
и значај
Место географије у
систему наука

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:
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дефинише
предмет
изучавања,
значај, развој и
место географије
у систему наука
разликује
природне и
друштвене
елементе
географског
простора и схвата
њихове узајамне
узрочнопоследичне везе
и односе
одреди место
географије у
систему наука
препозна значај и
практичну
примену

Вредновање
остварености
исхода

Препоруке за
реализацију
наставе
-коришћење
савремених
електронских
помагала,
аналогних и
дигиталних
географских карата
-коришћење
информација са
Интернета
-коришћење
интерактивних
метода рада
-коришћење
основне литературе
уз
употребу
савремених
технологија
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географских
сазнања

за презентовање
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз
-праћење
остварености
исхода
-тестови
знања

2

Савремене
компоненте
географског
положаја
Србије

7







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









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

дефинише појам
и функције
државних
граница, разуме
државно
уређење 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
иидентификује
његове опште
географске
карактеристике:
физичке,
културне и
демографске
анализира
промене на
политичкој карти
Балканског
полуострва:
настанак и
распад
Југославије,
стварање нових
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3

Природни
ресурси и
њихов
економскогеог
рафски значај

12













Геолошки састав и
постанак
основних
геотектонских
целина
Панонска Србија и
јужни обод
Панонског басена
Планинскокотлинска Србија.
Родопске,
Динарске и
Карпатскобалканске
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 економскогеографски значај.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





држава и облици
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:
Српскомакедонску масу,
Карпатобалканиде,
Унутрашње
динариде,
Централне
динариде и
Панонску
депресију и
објасни њихов
постанак
(деловање
унутрашњих
тектонских и
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Биљни и
животињски свет.
Одлике и
економскогеографски значај
Заштита, очување
и унапређивање
природе
Заштићена
природна добра у
Србији













Фармацеутско-физиотерапеутска школа

спољашњих сила)
идентификује
основне макроцелине 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,
карпатскобалканских,
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 развођа
сливова, лоцира
транзитне и
домицилне реке,
објасни постанак,
поделу и значај
језера и
термоминерални
х вода
закључује о
економском
значају вода за
снабдевање
насеља,
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наводњавање
тла, производњу
хидроенергије,
пловидбу,
рибарство и
туризам
дискутује о
загађивачима,
последицама и
мерама заштите
дефинише појам
земљиште (тло),
одреди типове
тла на простору
Србије, њихов
састав и карактер
познаје утицај
физичкогеографских
фактора на
формирање
типова вегетације
и разноврсност
животињског
света панонске и
планинске
области Србије
дефинише: појам
природна
средина,
предмет
проучавања
заштите природе,
значај заштите и
унапређивања
природе
наведе елементе
природне
средине,
загађиваче воде,
ваздуха,
земљишта;
последице
загађивања и
мере заштите
препозна појаве
штетне по своје
природно и
културно
окружење и
активно учествује
у њиховој
заштити, обнови
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4

Становништво
Србије

8













Антропогеографск
а обележја.
Историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
Кретање и
територијални
размештај
становништва
(наталитет,
морталитет и
природни
прираштај)
Миграције. Појам,
значај, типови и
видови
Структура
становништва:
биолошка,
економска,
социјална,национ
ална (етничка и
верска)
Демографски
проблеми и
популациона
политика у Србији
Срби у
непосредном и
ширем окружењу
Срби и наше
становништво у
Европи и
ваневропским

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











и унапређивању
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
антропогеографс
ка обележја и
историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
објасни
кретањестановни
штва 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
предвиђања и
изводи закључке
дефинише
појмове:

1086

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
континентима.
Однос дијаспоре и
Србије
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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
лоцира подручја
на којима живи
српско
становништво у
непосредном и
ширем окружењу
(Мађарска,
Румунија,
Македонија,
Албанија, Црна
Гора, Босна и
Херцеговина,
Хрватска и
Словенија)
разликује
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5

Насеља Србије

8





Постанак, развој и
размештај насеља
Србије
Подела
насеља.Сеоска,
градска,
приградска и
привремена

Фармацеутско-физиотерапеутска школа






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
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Економскогеографски
фактори развоја и
трансформације
насеља и њихових
мрежа и система
(урбанизација,
деаграризација,
индустријализациј
аи
терцијаризација)
 Градски центри и
њихова улога у
регионалној
организа-цији
Србије
 Осовине
(појасеви) развоја
Србије: Дунавскосавска, Великоморавска и Јужноморавска
Антропогена
културна добра и
њихова заштита.


6

Привреда
Србије

10












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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа














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: Дунавскосавска, Великоморавска и
Јужно-моравска
разликује врсте,
функције и
типове насеља.
опише
карактеристике
урбаних целина.
разликује
значење појмова
урбанизација,
деаграризација,
индустријализац
ија и
терцијаризација,
именује
антропогена
културна добра и
објасни њихову
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
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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
индустријализац
ија, 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
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картографски
преглед главних
друмских и
железничких
праваца у Србији,
пловних река и
канала, већих
лука и
аеродрома


7

Регионалне
целине Србије

11

Војводина
Шумадија и
Поморавље
(западно и
велико)
 Западна Србија
 Старовлашкорашка висија
 Источна Србија
 Јужно Поморавље
Косово и Метохија
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дефинише
појмове:
трговина,
трговински и
платни биланс и
одреди значај
трговине,анализи
ра 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
друштвене
одлике
препозна на
карти Србије
границе западне
Србије и опише
њене природне и
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8

Србија и
савремени
процеси у
Европи и свету

8









Сарадња Србије
са другим
државама и
међународним
организацијама
Европска унија оснивање,чланиц
е,
циљеви,проблеми
, фондови и
њихова
приступачност
Однос Србије
према осталим
европским и
ваневропским
економским и
политичким
интеграцијама
Светско тржиште
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друштвене
одлике
идентификује на
карти Србије
Старовлашкорашку 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 међународним
оквирима и на
Балкану
лоцира на карти
Европе земље
чланице ЕУ,
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капитала,
структура и
међународни
значај
 Уједињене нације.
Структура и
међународни
значај. Србија и
УН
Глобализација као
светски процес
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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
међународних
организација:
(CEFTA, EFTA,
NAFTA, OECD,
OPEK, APEK, G8,
BRIK...)
објасни улогу,
значај и видове
деловања
Светске банке и
Међународног
монетарног
фонда и улогу
Србије у овим
организацијама
опише историјат
развоја УН,
наведе циљеве и
структуру
организације и
образложи
привженост
Србије
УНдефинише
појам
глобализације и
разликује одлике
политичке,
територијалане,
економске,
културне и другe
видовe
глобализације.Об
јасни приоритете
Србије у погледу
процеса
глобализације
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Укупан број часова:

68

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Корелација:
српски језик и књижевност
Историја
Грађанско васпитање
Социологија са правима грађана
Предузетништво

Физиотерапеутски техничар
Хемија
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:68

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2
Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

1. Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;
2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене, посебно у области здравствене струке;
3. Развој хемијске научне 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 хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;
7. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у
професионалном раду;
8. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и
критичког мишљења;
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.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

 Грађа атома и изотопи
 Јонска веза
 Ковалентна веза
 Водонична везa
 Релативна атомска и
молекулска маса
 Количина супстанце и
моларна маса

1.

Структура

8

Демонстрациони огледи:
 Реактивност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

 објасни
електронеутралнос
т атома
 објасни појам
изотопа и примену
изотопа у
медицини
 разликује атом од
јона
 наводи принципе
уређења
електронског

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
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супстанци




елемената 1. групе
ПСЕ
Бојење пламена
Реактивност
елемената 17. групе
ПСЕ
Сублимација јода

 Дисперзни системи
 Растворљивост
 Масени процентни
садржај раствора
 Количинска
концентрација
раствора
 Осмоза и дифузија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

омотача атома
кроз:
 одреди број
 усмену
валентних
проверу
електрона
знања
 објасни узрок
 писану
хемијског
проверу
повезивања атома
знања
 објасни типове
хемијских веза
 разликује јонску
везу од ковалентне
везе
 разликује
неполарну од
поларне
ковалентне везе
 објасни када се и
како формира
водонична веза и
њен значај у
процесу
растварања и у
биолошким
системима
 објасни зависност
својстава
хемијских
једињења од типа
хемијске везе
 примени појам
релативне атомске
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
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 Колигативна својства
раствора

2.

Дисперзни
системи

10

Демонстрациони огледи:
 припремање
раствора познатог
масеног процентног
садржаја
 припремање
раствора одређене
количинске
концентрације
 испитивање
растворљивости
супстанци у води
 растварање натријумхидроксида и
амонијум-хлорида у
води

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 дефинише појам и
наведе примену
аеросола,
суспензија,
емулзија и
колоидних
раствора
 користећи
предходна знања о
структури
супстанце
предвиди
растворљивост
одређене
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

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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20

 Хемијскe реакцијe
 Хемијске једначине
 Типови хемијских
реакција
 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 природе и
концентрације
реактаната,
температуре и
катализатора на
брзину хемијске
реакције
 реакција калијумперманганата и
глицерола
 одређивање
електричне
проводљивости
водених раствора :
натријум-хлорида,
амонијака,
хлороводоничне
киселине
одеђивање pH
вредности водених
раствора : HCl, NaOH,
CH3COOH, NH3, NaHCO3
универзалним
индикатором

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни да хемијска
промена значи
настајање нових
супстанци,
раскидањем
постојећих и
стварањем нових
хемијских веза
 разликује типове
хемијских
реакција(анализа,с
интеза,
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 и како
утичу на брзину
хемијске реакције
утичу
 разликује коначне
и равнотежне
хемијске реакције
 објасни појам
хемијска
равнотежа
 објасни значај
хемијске
равнотеже за
процесе из
свакодневног

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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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

 објасни значај
pHвредности
раствора телесних
течности човека
 објасни стабилност
pH вредности у
пуферском систему
 објасни процесе
оксидације и
редукције као
отпуштања и
примања
електрона
 објасни да је у
оксидоредукционим
реакцијама број
отпуштених
електрона једнак
броју примљених
електрона
 одреди
оксидациони број
атома у
молекулима и
јонима
 објасни да се при
оксидацији
оксидациони број
повећава , а при

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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4.

Хемија
елемената и
једињења

28

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 (311. 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 врењем
глукозе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

редукцији смањује
одреди
коефицијенте у
једначинама
оксидоредукционих
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
гвожђа у
хемоглобину и
миоглобину
• разликује алкане,
алкене, алкине и
циклоалкане,
 објасни структуру
ароматичних
угљоводоника
 разликује
хидроксилну,

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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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












5.

Хемијски
аспекти
загађивања
животне
средине

2

 Хемијски загађивачи
животне средине
 Загађивање
атмосфере
 Загађивање воде
 Загађивање земљишта
Хемијски и
медицински отпад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа






алдехидну,
карбонилну,
карбоксилну,
естарску, етарску и
амино групу
објасни како
настаје пептидна
веза
објасни структуру
протеина,
примарну,
секундарну,
терцијарну и
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
објасни штетно
дејство супстанци
на животну
средину и здравље
људи
објасни како
настаје
аерозагађење
објасни својства
примарних и
секундарних
загађивача

Вредновање
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
 усмену
проверу
знања
 писану
проверу
знања
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 објасни настајање и
последице
киселих киша
 објасни настајање и
последице ефекта
стаклене баште
 објасни како
настају отпадне
воде
 објасни изворе и
узроке загађивања
земљишта
наводи начине
правилног одлгања
хемијског и
медицинског отпада

Укупан број часова:

68

Корелација:

 Физика
 Биологија
 Медицинска биохемија

Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА
ПРВИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:








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

Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Биологија
ћелије

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

25

 Цитологија као научна
дисциплина биологије
која проучава
организацију ћелије
 Основне карактеристике
живих бића

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

 дефинише предмет
проучавања цитологије
 наведе главне особине
живих бића и нивое
организације
биолошких система

Оцењивање
Евидентирање
и оцењивање
ученика
(путем усмене
и писане
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 Нивои организације
биолошких система
 Грађа ћелије и ћелијских
органела
 Биљна и животињска
ћелија
Ћелијски циклус и
ћелијске деобе

2.

Биологија
развића

20

 Начини
размножавања
животиња
 Гаметогенеза.
Сперматогенеза
 Оогенеза, сазревање
фоликула
 Типови јајних ћелија,
оплођење, типови
развоја оплођене јајне
ћелије (овипарност,
вивипарност,
ововивипарност)
 Процес оплођења код
сисара
 Браздање , типови
браздања,
бластулација и типови
бластуле
 Гаструлација и
деривати клициних
листова
 Неурула, настанак
осовинских органа и
ембрионална
индукција
 Органогенезаембрионално порекло
телесних ткива и
органа
 Екстраембрионалне
творевине
(жуманцетна кеса,
амнион, хорион,
алантоис, плацента)
 Постембрионално
развиће

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни хемијску
структуру ћелије
 објасни функцију
ћелијских органела
 објасни разлике
између 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
 наброји начине
размножавања
животиња
 илуструје шеме
процеса
гаметогенезе
 утврди везу између
типова јајних ћелија,
типова бластула и
типова гаструлације
 процени значај
екстраембрионалних
творевина за развој
ембриона
 анализира процесе
постембрионалног
развића

провере
знања,
тестирања,
израде
презентација
и пројеката,
организовања
и учествовања
у дебатама).

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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8

(метаморфоза,
регенерација),
старење и смрт
 Индивидуално
развиће човека
Поремећаји развића
 Дефиниција,
предмет
истраживања и
значај екологије
 Структура
екосистема
 Процеси који се
одигравају у
екосистему
 Биодиверзитет
 Биосфера као
јединствени
еколошки систем
Земље













4.

8

Животна
средина и
одрживи
развој






Извори
загађивања
животне средине
Последице
загађивања
животне средине
Заштита животне
средине и
одрживи развој
Глобалне промене
у животној
средини и њихове
последице
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дефинише
предмет
истраживања и
значај екологије
објасни
структуру
екосистема
објасни процесе
који се
одигравају у
екосистему
анализира
међусобне
односе
организама у
ланцима
исхране
објасни
структуру
биосфере
анализира
биогеохемијске
циклусе у
биосфери
утврђује значај
биодиверзитета
за опстанак
живота на
Земљи
наведе изворе
загађивања
животне
средине
анализира врсте
загађивања свог
непосредног
окружења
процени
последице
загађивања
животне
средине
објасни значај
одрживог
развоја
наведе облике

Оцењивање
Евидентирање
и оцењивање
ученика
(путем усмене
и писане
провере
знања,
тестирања,
израде
презентација
и пројеката,
организовања
и учествовања
у дебатама).

Оцењивање
Евидентирање
и оцењивање
ученика
(путем усмене
и писане
провере
знања,
тестирања,
израде
презентација
и пројеката,
организовања
и учествовања
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5.

Еколошка
култура

7





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










Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
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

у дебатама).

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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Укупан број
часова:

68

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:






Корелација:

отпада
протумачи
утицаје стреса,
буке,
психоактивних
супстанци, брзе
хране и физичке
активности на
здравље човека
Физика
Хемија
Географија
Анатомија и физиологија

Физиотерапеутски техничар
Анатомија и физиологија
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

136
4

Подела одељења у групе:

/

Настава у блоку:

/
/

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:




Ред.
број

1.

Стицање неопходних стручних знања о анатомској грађи и функцији органа и организма као
целине;
Стицање знања из анaтомије и физиологије неопходних за изучавање свих стручних
предмета
Модул/
Тема

Организација
човечјег тела

Број
часова

9

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми












Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:









наведе
латинском
терминологијом
називе основних
делова човечјег
тела;
наброји нивое у
организацији
човечјег тела;
наброји системе
органа;
објасни појам
нервне и
хуморалне
регулације;
објасни појам и
значај
хомеостазе;

Вредновање
остварености
исхода

1. тестове
знања
2. усмено
излагање
3. активност
на часу
4. домаћи
задатак
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2.

Телесне течности,
крв и лимфа

16






















(општа и
специјализована);
Мишићна ткива;
Нервно ткиво;
Телесна
температура и
њена регулација.



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.























Фармацеутско-физиотерапеутска школа

објасни грађу и
функције четири
основне врсте
ткива;
објасни процесе
стварања и
одавања
топлоте.
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
одређивања;
наведе фазе
спонтане
хемостазе;
опише процес
коагулације крви
кроз три основне
фазе и објасни
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3.

Локомоторни
систем

15

















4.

Кардиоваскуларни 20
систем





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Кости - подела.
грађа 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.



Срце - положај,
величина, грађа
зида, срчана
марамица, крвни
судови и живци
срца;
Срчана шупљина преграде, отвори
и валвуларни

















значај овог
процеса;
локализује и
опише лимфне
органе;
објасни улогу
лимфног система
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.

опише положај и
грађу срца;
Покаже на
моделу срчане
преграде, срчане
шупљине, и
крвне судове;
објасни фазе
срчаног циклуса и
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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.

















5.

Респираторни
систем

9



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Горњи дисајни
путеви: нос,
параназалне
шупљине и
ждрело;



појам срчане
пумпе;
објасни функцију
срчаних залистака
и настајање
срчаних тонова;
објасни
аутоматизам срца
и спровођење
импулса кроз
спроводни систем
срца;
наведе начине
регулације
срчаног рада;
опише грађу
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 грађу
лимфних судова и
улогу лимфних
органа ;
објасни принцип
мерења крвног
притиска и
његове
вредности.
покаже на
моделу или
цртежу и
именује дисајне
путеве на
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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.













6.

Дигестивни систем 15
















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;
Грађа и функције
јетре;
Апсорпција из
дигестивног
тракта;
Улоге дебелог
црева и
дефекација
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латинском
језику;
покаже на
моделу делове
плућа и крвне
судове плућа;
објасни
механизам
дисајних покрета
и улогу плућне
марамице;
опише грађу
плућа;
објасни дисајни
циклус;
објасни размену
гасова у
плућима;
наведе начине
транспорта
кисеоника и
угљендиоксида
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;
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10















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;
Грађа и функција
дојке,



објасни процес
апсорпције у
дигестивном
тракту.



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









8.

Урогенитални
систем

11
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Бубрег - положај,
грађа;
Нефрон;
Екстраренални
мокраћни путеви:
мокраћовод,
мокраћна бешика
и мокраћна цев;
Функције бубрега;
Стварање
мокраће;
Састав и особине
мокраће;
Мушки полни
органи;
Женски полни
органи.







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;
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9.

Нервни систем

22
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Функционална и
морфолошка
подела нервног
система;
Подела
централног
нервног система;
Кичмена мождина
- грађа и
функције;
Спинални нерви;
Рефлексна
активност
централног
нервног система;
Мождано стабло функције;
Мали мозак функције;
Међумозак функције;
Велики мозак грађа и функције;
Можданице;
Цереброспинална
течност;
Периферни нерви
- грађа,
функционалне
карактеристике и
подела;
Аутономни
нервни систем.













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.
изврши поделу
нервног система
по
морфолошким и
функционалним
карактеристикам
а;
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 грађу и
улогу
периферних
нерава;
објасни
функционалне
карактеристике
симпатикуса и
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за приод 2018-2022. год.
парасимпатикуса

10

9

Систем
рецепторних
органа и чула









Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

136

Анализатори.
Врсте рецепције;
Кожа: структура и
функције;
Рецепција
површног и
дубоког
сензибилитета;
Рецепција мириса
и укуса;
Рецепција вида;
Рецепција слуха и
равнотеже.

Корелација:

дефинише
анализатор и
врсте рецепције

опише грађу
коже и њених
аднекса;

опише рецепцију
површног и
дубоког
сензибилитета;

опише рецепцију
мириса и укуса;

опише грађу ока;

објасни
рецепцију вида;

опише грађу ува;
објасни
рецепцију слуха
и равнотеже.
-Биологија
-Прва помоћ
- Здравствена нега и рехабилитација


Физиотерапеутски техничар
Здравствена нега и рехабилитација
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

68
2

Подела одељења у групе:

до 8 у групи

68
2

Вежбе:

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:








Упознавање ученика са основним појмовима здравствене неге и рехабилитације, њиховим
циљевима и принципима на којима се заснивају;
Практично оспособљавање будућих физиотерапеутских техничара за послове здравствене
неге и рехабилитације у болесничким јединицама;
Подстицање развоја етичких особина личности које карактеришу професионални лик
здравствених радника као што су: хуманост, алтруизам, прецизност, одговорност и
пожртвованост;
Оспособљавање ученика за успешно преношење знања у заштити здравља популације;
Стицање увида у специфичности и значај улоге рехабилитације у кинезитерапији, радној и
физикалној терапији, протетици, спорту и рекреацији;
Оспособљавање ученика за успешно прилагођавање физиотерапеута тимском раду у
здравственом тиму.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Нега болесника
у
рехабилитацији

за приод 2018-2022. год.

Број
часова

24

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Теорија:
 Програм рада и
задаци неге и
рехабилитације у
процесу
оспособљавања
пацијената;
 Дефиниција, подела
неге;
 Циљеви и задаци
неге у
рехабилитацији;
 Специфичности неге
у рехабилитацији;
 Нега и
рехабилитација
болесника у кућним
условима;
 Врсте виталних
знака;
 Пријем и
медицинскосанитарна обрада
пацијената;
 Спорођење личне
хигијене лица у
стању потребе;
 Основни појмови о
инфекцији;
 Антисепса и асепса у
превенцији
инфекције;
 Методе
дезинфекције и
стерилизације;
 Врсте здравствених
установа,
специфичности рада.
Вежбе:
 Циљеви и задаци
неге у
рехабилитацији;
 Врсте виталних
знака;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:




дефинише негу
болесника;
наведе циљеве
и задатке неге;
уочи разлике
између неге у
болничким и
кућним
условима.






тестове
знања
усмено
излагање
активност на
часу
праћење
практичног
рада
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за приод 2018-2022. год.
Температура, пулс,
дисање, крвни
притисак;
 Мерни
инструменти,јединиц
е мере, начин
мерења и
убележавање
резултата;
 Антисепса и асепса у
превенцији
инфекције;
 Методе
дезинфекције и
стерилизације;
 Врсте здравствених
установа,
специфичности рада;
 Личност
здравственог
радника, кодекс
етике
физиотерапеутског
техничара;
Здравственоваспитни рад у
домену
физитерапеута.
Теорија:
 Одељење за
физикалну медицину
и рехабилитацију;
 Организација посла,
план дневног и
ноћног рада,
примопредаја
дужности;
 Програм
рехабилитације и
праћење њеног
остваривања од
пријема и у току
рехабилитације.
Вежбе:
 Одељење за
физикалну медицину
и рехабилитацију;
 Болесничка соба,
врсте, опрема,
комфор;
 Собе за
интервенције;
 Хигијенско

2.

Болесничка
јединица

12

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 препозна режим
рада на
одељењу;
 објасни врсте
болесничких
соба.

 тестове знања
 усмено
излагање
 активност на
часу
 самосталан
практичан рад

 препозна и
примењује
специфичну
опрему у
болесничкој
соби;
 примењује
различите врсте
постеља и
нагибних
столова.
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за приод 2018-2022. год.
санитарни чвор;
 Кревет (стандардни,
модификовани,
специјални);
 Нагибни сто, остала
опрема болесничке
собе.

3.

Методе неге у
рехабилитацији

20

Теорија:
 Декубиталне ране
(узроци, клиничка
слика и третман);
 Врсте
лекова,
начин
чувања и
апликац
ије.

4.

68
Процес
рехабилитзације
и медицинске
рехабилитације

Теорија:
 Програм
рехабилитације и
њено праћење од
пријема и у току
рехабилитације;
 Тим за
рехабилитацију;
 Појам и врсте
инвалидности;
 Специфичности
рехабилитације
пацијената код
појединих
патолошких стања
(хемиплегије,
параплегије,
квадриплегије и
лумбалног
синдрома);
 Циљеви и методе
медицинске
рехабилитације;
 Кинезитерапија,
тестирање функција и
примена
кинезитерапијских
вежби;
Врсте физикалних
процедура.
Вежбе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

дефинише
технику
спровођења
хигијенских
третмана;

препозна
декубиталне
ране;

именује врсте
лекова и
начине њихове
апликације.
 дефинише
поделу
медицинске
рехабилитације
 објасни процес,
циљеве и
методе
рехабилитације;
 дефинише тим
за
рехабилитацију.


 тестове знања
 усмено
излагање
 активност на
часу
 самосталан
практичан рад

 тестове знања
 усмено
излагање
 активност на
часу
 праћење
практичног
рада
 тест
практичних
вештина
 самосталан
практичан рад

 изведе
заштитне
хватове,
положаје и
покрете;
 изведе
померање,
подизање и
спуштање
болесника;
 изведе
премештање
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5

Основне
специфичности
рехабилитације
појединих
старосних група
и лица са
посебним
потребама

за приод 2018-2022. год.

12

 Клинички знаци
болести и
фунционални статус;
 Врсте положаја
пацијената у
постељи;
 Преношеље
пацијента на рукама,
носилима, помоћу
покретне дизалице;
 Помоћ при устајању и
кретњу болесника;
 Коришћење помагала
за помоћ при ходу
(штап, штаке,
троножац, дубак,
инвалидска колица);
 Апликација ортотских
средстава;
 Апликација
протетских средстава;
 Циљеви и методе
медицинске
рехабилитације;
 Кинезитерапија тестирање функција и
примена
кинезитерапијских
вежби;
 Хидротерапија;
 Термотерапија;
 Фототерапија;
 Механотерапија;
 Електротерапија;
 Радна терапија;
 Спорти
рекреација.
Теорија:
 Разлози за усвајање
специфичности
рехабилитације
појединих старосних
група;
 Специфичности дечје
рехабилитације;
 Специфичности
рехабилитације
одраслих;
 Специфичности
рехабилитације
старих лица;
 Специфичности

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









билесника са
кревета на
колица, са
колица на
кревет и са
колица на
струњачу;
изводи обуку
оболелих за ход
са помагалима;
примени
инвалидска
колица;
примени
специфичние
корективние
положаје код
појединих
патолошких
стања;
објасити
пацијенту
вештие
апликације
ортотских и
протетских
средстава;
објасити
пацијенту
вештие
употребе
помагала .







именује
основне
специфичн
ости и
разлике у
третману
деце;
означи
основне
специфичн
ости и
разлике у
третману
одраслих;
означи

 тестове знања
 усмено
излагање
 активност на
часу
 праћење
практичног
рада
 тест
практичних
вештина
 самосталан
практичан рад
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рехабилитације лица
са посебним
потребама.
Вежбе:
 Приказ
специфичности дечје
рехабилитације;
 Приказ
специфичности
рехабилитације
одраслих;
 Приказ
специфичности
рехабилитације
старих лица;
 Приказати
специфичности
рехабилитације лица
са посебним
потребама.

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

136

Корелација:

Биологија
Физика
Прва помоћ
Анатомија и физиологија
Латински језик

Физиотерапеутски техничар
Латински језик
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска
Вежбе:
Годишњи фонд
настава:
часова:

Недељни фонд
часова:



основне
специфичн
ости и
разлике у
третману
старих
лица;
наведе
основне
специфичн
ости и
разлике у
третману
различитих
категорија
лица са
посебним
потребама.

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
- Овладавање и примена стручне терминологије и фразеологије формулисане на класичним језицима;
- Увиђање 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;
- Оспособи ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на класичним
језицима;
- Упозна ученика с битним елементима савременог језика струке, који се заснива на класичним језицима.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1117

Школски програм

Ред.
број

1.

Модул/
Тема
Латинско писмо,
изговор и
акценат

за приод 2018-2022. год.

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми
• врсте речи и њихове
промене
• категорије
номиналне и вербалне
промене

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције
речи у
синтагмама/реченицама;
• 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

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу

1118

Школски програм

Именске речи
2.

за приод 2018-2022. год.

• именице I, II, III, IV, V
деклинације; изузеци
треће деклинације;
грчке именице;
• придеви и њихова
компарација (сви
типови);
• заменице: личне,
присвојне, повратне;
показне, односне и
упитне;
• бројеви (односни и
редни).
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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.
• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције
речи у
синтагмама/реченицама;
• 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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3.

Глаголи (све
четири
коњугације и
глагол ессе)

за приод 2018-2022. год.

• индикатив презента
актива и пасива;
• императив презента
актива;
• коњунктив презента
актива и пасива;
• партицип презента
актива;
• партицип перфекта
пасива;
• герундив и герунд;
• глаголи депонентни
и семидепонентни.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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.
• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције
речи у
синтагмама/реченицама;
• 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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4.

Непроменљиве
речи:

за приод 2018-2022. год.

• прилози (творба и
компарација);
• предлози.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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.
• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције
речи у
синтагмама/реченицама;
• 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

68

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

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.
- стручни предмети
- матерњи језик
- други страни језик

Корелација:

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
Прва помоћ
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска
Годишњи фонд часова:
настава:

/

Вежбе:

Настава у блоку:

/

60

Практична
настава:

/

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

3

Циљеви предмета:







Ред.
број

Практично обучавање будућих здравствених радника за ваљано указивање неодложне
помоћи животно угроженим лицима у непредвиђеним 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 међународном 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.
Модул/
Тема

Број
часова

8
1.

Основни принципи
прве помоћи и
утврђивање стања
повређених/оболел
их лица

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Настава у блоку:
 Појам, циљеви,
задаци и значај
прве помоћи;
 Улога спасиоца у
пружању прве
помоћи;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:





дефинише прву
помоћ и разуме
њен значај;
дефинише хитан
случај;
наведе карике у
ланцу спасавања и

Вредновање
остварености
исхода

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 усмено
излагање;
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за приод 2018-2022. год.
Појам хитног
случаја;
Карике у ланцу
спасавања;
Поступак на месту
несреће;
Утврђивање стања
повређеног/оболе
лог;
Утврђивање стања
свести;
Провера дисања;
Провера срчаног
рада;
Преглед "од главе
до пете";
Поступак са
одећом и обућом;
Појам, врсте и
знаци смрти.

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;
 дефинише
привидну
(клиничку) смрт.

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.
Настава у блоку:
 Појам и циљеви
кардиопулмоналн
е реанимације;
 Престанак дисања
и рада срца узроци и знаци;

 препозна
различите нивое
поремећаја свести
(сомноленција,
сопор, кома);
 постави п/о у
бочни
релаксирајући
положај;
 препозна
различите
поремећаје свести
и збрине п/о на
одговарајући
начин.













6
2.

Поремећаји стања
свести

3.

8

Кардиопулмонална
реанимација

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 тестове

знања;
 активност

на часу;
 праћење

рада;
 самосталн
и рад

 препозна
престанак дисања
и рада срца;
 наведе узроке
опструкције
дисајних путева и
опише поступке
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4.

за приод 2018-2022. год.

8

Крварења и ране

 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.
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
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успостављања
проходности
дисајних путева;
 изводи
кардиопулмоналн
у реанимацију код
особа различитог
узраста ;
 примени
спољашњи
аутоматски
дефибрилатор.

 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
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за приод 2018-2022. год.
завојем.

5.

8

Повреде костију и
зглобова

6.

8

Повреде изазване
дејством физичких,
хемијских и
биолошких фактора

Настава у блоку:
 Повреде зглобова:
нагњечење,
угануће,
ишчашење и
прелом;
 Повреде костију;
 Имобилизација појам, циљев;
 Правила
имобилизације;
 Средства за
имобилизацију;
 Имобилизација
кичменог стуба;
 Специфичности
ослобађања
дисајних путева
при повреди
вратне кичме;
 Имобилизација
горњих
екстремитета;
 Имобилизација
грудног коша;
 Имобилизација
карлице;
 Имобилизација
доњих
екстремитета.
Настава у блоку:
 Повреде изазване
дејством високе
температуре на
организам:
топлотни удар,
сунчаница,
опекотине;
 Повреде изазване
дејством ниске
температуре на
организам:
хипотермија и
смрзотине;
 Повреде
електрицитетом:
повреде
електричном
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марамом и
завојем.

 препозна
различите
термичке
повреде;
 на одговарајући
начин збрине
различите
термичке
повреде;
 опише поступак
спасиоца у
различитим
акцидентима и
користи мере
самозаштите;
 пружи адекватну
прву помоћ код
повреда
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7.

за приод 2018-2022. год.

8

Повреде појединих
телесних сегмената
и посебне повреде

струјом и удар
грома;
 Хемијске
опекотине;
 Нагла тровања
удисањем и
гутањем отрова;
 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).
Настава у блоку:
 Краниоцеребралне
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.
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електрицитетом;
 препозна
хемијска
оштећења
организма и
збрине их на
адекватан начин;
 пружи прву помоћ
код биолошких
повреда.

 препозна и
збрине
краниоцеребралн
е 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
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за приод 2018-2022. год.
повређеног из
аутомобила и
скидању кациге
код
мотоциклиста;
 опише редослед
збрињавања
повреда код
политрауматизова
них;
 врши тријажу п/о.

8.

6

Настава у блоку:
 Повишена
телесна
температура;
 Бол у грудима;
 Хипертензија;
 Бронхијална
астма;
 Бол у трбуху;
 Повраћање и
пролив;
 Главобоља и
вртоглавица;
 Алергијске
реакције.

60

Корелација:

Изненада настале
тегобе и болести

Укупан број часова:

–
–
–
–

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:



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

Анатомија и физиологија
Физика
Хемија
Основи неге и рехабилитације

Физиотерапеутски техничар
Грађанско васпитање
I

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

34

Подела одељења у
групе:

Да

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/
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Циљеви предмета:








Подстицање ученика на међусобно упознавање
Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их
Развој негативног става према било ком облику дискриминације
Оспособљавање ученика за комуникацију у групи
Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу
Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе



Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини и преузму одговорност за
сопствено понашање
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми
Тема
теми
остварености
ученик ће бити у стању
исхода

Ред.
број

да:


1
.

ЈА, МИ И ДРУГИ

5

●
●
●
●
●

Лични идентитет
Откривање и
уважавање разлика
Групна припадност
Стреотипи и
предрасуде
Толеранција и
дискриминација

● 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



●
2

КОМУНИКАЦИЈА
У ГРУПИ

10

●
●
●
●

Самопоуздано
реаговање
Гласине
Неслушање,активно
слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

●
●



Праћење
остварено
сти
исхода
Активност
на часу

Сагледа
могуће
последице
нетолеранц
ије,
дискримин
ације,
стереотипа,
предрасуда
и начине

Искаже,образло
жи и брани
мишљење
аргументима
Активно слуша
Дебатује и
дискутује на
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●

мишљења
Вођење дебате и
дијалога

неугрожавајући
начин,
уважавајући
мишљење
других
● Објасни разлику
између дијалога и
дебате
● Објасни разлоге и
начине настанка
гласина у
свакодневној
комуникацији и
објасни последице
које изазивају
гласине

3

ОДНОСИ У
ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦИ

19

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих:
"Лествица
партиципације"
Радити заједно

Динамика и исходи
сукоба
Стилови поступања у
конфликтима
Сагледавање
проблема из
различитих углова
Налажење решења
Постизање договора
Извини

● Посредовање
● Насиље у околини
● Вршњачко насиље
● Насиље у школи.
Постизање мира
● позиције жртве и
посматрача
● Прихвати одговорност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● 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 учешћа
младих у
друштвеном
животу

● Објасни
разлоге,ток и
последице сукоба
● Објасни ефекте
конфликта на ток
комуникације
● Уочи факторе који
одређују
понашање у
ситуацијама
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за сопствено
понашање

Укупан број часова:

конфликта
● Анализира сукоб
из различитих
улова,
(препознаје
потребе и
страхове актера
сукоба) и налаи
конструктивна
решења
прихватљива за
обе стране у
сукобу.
● Образложи
предности
конструктивног
начине решавања
сукоба
● Објасни значај
посредовања у
сукобу
● Препозна и
објасни врсте
насиља
● Идентификује и
анализира
узроке насиља у
својој средини,
међу
вршњацима,
школи
Идентификује и
анализира могуће
начине реаговања
појединца у
ситуацијама
вршњачког наси

34

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Верска настава

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

34
1

Први
Правилник о наставном плану и програму: Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од
школске 2016/17.г.
Број 110-00-00253/2016-04

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/
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Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој
историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и
духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других
религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

I - УВОД
2
1.

1. Уводни час,

2. Понављање
кључних појмова и
садржаја
обрађених у
основној школи

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

• Специфичности наставе
Православног катихизиса
у
средњој школи и
гимназијама;

• Међусобно упознавање
ученика;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о личносном
Богу,
човеку, Цркви, Литургији.

II – БОГ
ОТКРИВЕЊА

2.

3. Творевина
сведочи о Творцу

4. Човек –
боготражитељ

• Логосност творевине
7
(откривање Бога кроз
законитост, лепоту и
склад у
творевини);

5. Откривење –
позив у заједницу

• Бог улази у историју и

6. Бог Откривења –
Света
Тројица(библијскас
ведочанства)

открива се као Личност

7. Из
молитвеногбогосло
вља Цркве

(икономија Божја);
• Човек као
боготражитељ;

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

• моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити
настава
Православног
катихизиса у току 1.
године
средњошколског
или
гимназијског
образовања;
• моћи да уочи какво
предзнање има из
градива Православног
катихизиса
обрађеног
у
претходном циклусу
школовања;
• бити мотивисан да
похађа
часовеправославног
катихизиса.
-----------------------------

• моћи да наведе неке
од примераОткривења
Бога у Библији;
• моћи да разуме и
тумачи значењеизраза
homo religiosus;
- моћи да препозна
изразе вере у Свету

Вредновање
остварености
исхода
(Евалуација
наставе)
Евалуацију
наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и
исхода наставе)
наставник ће
остварити на
два начина:
•
процењивањем
реакције
ученика или
прикупљањем
коментара
ученика
путем
анкетних
евалуационих
листића;
• провером
знања које
ученици
усвајају на часу
и испитивањем
ставова

Тројицу у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да препозна
изразе вере у Богакао
Творца у
богослужбенимтекстови
ма;

• Откривење – позив у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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(систематизација
теме)
заједницу.

• моћи да разуме да се
Бог из љубавиоткрива
човеку, позивајући га у
заједницу;
• бити подстакнут да
непосредније
учествује у
богослужењу Цркве;
• моћи да промишља о
личнојодговорности у
односу према Богу и
ближњима;
• моћи да разуме да се
Божје Откривење
дешава и данас у Цркви
и свету;
- моћи да просуђује и
препознаје
сведочанства вере у
свом животу
које се односи на
личности;

3.

-моћи да увиди разлику
између знања
које се односи на ствари
и познања
које се односи на
личности;

III - ВЕРА,
ЗНАЊЕ И
БОГОПОЗНАЊЕ
7
8. Вера и поверење

9. Вера у Старом и
Новом Завету

10. Бог се познаје
љубављу

• Знање о стварима и
познање
личности;
• Присуство вере у
научнојметодологији и
научнимтеоријама;
• Вера у Старом и Новом
Завету
• Познање Бога као
личности
методом љубави;

11. Вера и живот

-моћи да препозна да је
вераслободан избор
човека и да се
сведочи личним
животом;

-моћи да објасни да је
богопознање у
православном искуству
плод личне,
слободне заједнице
човека с Богом;

• Вера без дела је мртва;
(„Вера без дела је
мртва...ˮ)

12. Из молитвеног

• Сличност између
човекопознања
ибогопознања.
• Црква као заједница

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-моћи да објасни да се
вером живикроз
Литургију и подвиг.
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која се
пројављује на Литургији;

богословља Цркве
(систематизација
теме)

• Моја парохија;
• Хришћанин – човек
Цркве;

IV –
ХРИШЋАНИН –

• Света Литургија –
пуноћазаједнице са
Богом.

4.
ЧОВЕК ЦРКВЕ
13. Човек и
Заједница

15. Света
Литургија – пуноћа
заједнице са Богом

16. Хришћанин –
човек
Цркве(систематиза
ција
теме)

5.
7

18. Канон
ибогонадахнутост
Светог Писма
19. Црква каоместо
тумачења и
доживљаја Светог
Писма и Светог
Предања

превасходно као члан
конкретнелитургијске
заједнице;
• моћи да опише живот
парохијске
заједнице;
• моћи у основним
цртама да објасни да
се учешћем у
литургијском сабрању
ступа на пут
богопознања;
• моћи да продискутује
о православном
схватању Цркве;
• моћи да схвати да
хришћанствоподстиче
човека на одговоран
живот у
заједници.

6

14. Црква као
литургијска
заједница
(мојапарохија)

V - СВЕТО
ПИСМО КЊИГА ЦРКВЕ
17. Настанак
иподела
СветогПисма

• моћи да увиди да
хришћанин постоји

• Настанак и подела
Светог
Писма;
• Канон и
богонадахнутост
Светог Писма;
• Црква као место
тумачења и
доживљаја Свeтог Писма
и
Светог Предања;
• Утицај Светог Писма на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

--------------------------• моћи да именује
различите књиге
Светог Писма;
• моћи да наброји неке
ауторе књига
Светог Писма;
• моћи да истражује
Свето Писмо
користећи скраћенице,
поделе на
главе и стихове;
• знати да се посебност
Светог Писмасадржи у
богонадахнутости;
• моћи да препозна
карактербогонадахнуто
сти Светог Писмакроз
лично искуство
надахњивањаСветим
Писмом;
• моћи да наведе неке
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20. Свето Писмо –
књига Цркве
21. Утицај
СветогПисма на
културу
и цивилизацију

6.

VI -ХРИШЋАНСКИ
ЖИВОТ
22.
Црквено
Предање и народна
предања

културу и цивилизацију;
• Свето Писмо је књига
Цркве.

5
Питања односа народног
и црквеног предања;
• Животна искушења и
суочавање са њима;

23.„Све ми је
дозвољено, али ми
није све на
корист...”

• Живот ни је случајност
него је дар;
-светост као мера људског
достојанства

24.Из живота
светих
25.Знамените
личности и
хришћанство

примере
повезаности Старог и
Новог Завета;
• моћи да закључи да је
Свето Писмо
књига Цркве, а не
појединца.
-моћи да увиди да
постоји разлика између
народног и црквеног
предања и да заузме
став према њима
• моћи да уочи да
светост живота није
могућа без истовремене
заједнице са Богом и
људима;
• знати да су сви
људи призвани да буду
свети;

•моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 1. разреда
средње школе.

26.Смисао (и
бесмисао) живота
Укупан број часова:

34

Корелација:











Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Српски језик и књижевност
Историја
Ликовна култура
Музичка култура
Екологија
Психологија
Социологија
Философија
Грађанско васпитање
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ДРУГИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Српски језик и књижевност
други

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Теоријска
настава:

Годишњи фонд часова:

105
3

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
● Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим
утицајима на српску књижевност
● Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности
● Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности
● Систематизо-вање знања о врстама речи и њиховим облицима
● Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
● 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
Ред.
број

Тема

Барок, класицизам,
просветитељство

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

13

● Барок и класицизам;

1.
●

●

●
●
●

●
●

●

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“

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

● наведе

●

●

●

●

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

особености
барока,
класицизма и
просветитељст
ва и њихове
представнике у
књижевности
објасне значај
Венцловића и
Орфелина за
развој језика и
књижевности
код Срба
препозна
одлике
просветитељст
ва на
обрађеним
делима
објасни значај
Доситејевог
рада за српску
културу и
књижевност
направи
паралелу у
обради истих
мотива у
европској и
српској
књижевности

Праћење
остварености
теме кроз
тестове, писано
и усмено
изражавање и
писмене
задатке

1135

Школски програм

Романтизам
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● Романтизам у Европи и

2.
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

●

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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“
Романтичарски песник
по избору из Читанке (
препорука 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: „Међу
јавом и мед сном“,
„Santa Maria della Salute“

● наведе
особине
ликова у
обрађеним
делима и
заузме став
према
њиховим
поступцима
● 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/поштуј
е културне
вредности
других народа
● тумачи
уметнички свет
и стваралачке
поступке у
структури
обрађених
дела
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Реализам
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● 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 „Вођа“
Симо Матавуљ:
„Поварета“
Бранислав Нушић:
„Госпођа министарка“
(или „ Народни
посланик“ )
Војислав Илић: (избор
поезије)

● наведе

●

●

●

●

4.

Морфологија

11

● Морфологија у ужем
смислу
● Променљиве и
непроменљиве врсте
речи
● Именице, придеви,
заменице (њихове
граматичке категорије),
бројеви (укључујући
бројне именице и бројне
придеве)
● Глаголи. Граматичке
категорије глагола
● Прилози, предлози,
везници, речце, узвици

5.

Правопис

5

● 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)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

●

представнике
правца и
њихова дела
дефинише
одлике
реализма и
објасни их на
обрађеним
књижевним
делима
тумачи
уметнички свет
и стваралачке
поступке у
структури
обрађених
дела
процењује
друштвене
појаве и
проблеме које
покреће
књижевно
дело
развије
критички став
и мишљење
при процени
поступака и
понашања
јунака у
обрађеним
делима
одреди врсту
речи и
граматичке
категорије
употреби у
усменом и
писаном
изражавању
облике речи у
складу са
језичком
нормом

● примени
правила
одвојеног и
састављеног
писања речи у
складу са
језичком
нормом
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6.

Култура
изражавања

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
23

105

● Лексичке вежбе

● изражава

● 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“

размишљања и
критички став
према
проблемима и
појавама у
књижевним
текстовима и
свакодневном
животу
● препозна
одлике
стручнонаучног стила
● примени
одлике
новинарског
стила

Корелација:
Интегративни наставни приступи са општим и стручним
предметима, са уметничким, образовним и културним
институцијама, у редовној и процесној настави у складу са темом и
наставним садржајем.

Физиотерапеутски техничар
Енглески језик
други

Правилник о наставном плану и програму....број 9/ 2015.
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

70
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
СЛУШАЊЕ
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора
ЧИТАЊЕ
Оспособљавање ученика за разумевање прочитаних текстова
ГОВОР
Оспособљавање ученика за 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
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
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној
број
Модул/
по модулу/теми
остварености
теми/модулу ученик
Тема
исхода
ће бити у стању да:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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1.

ОПШТЕ ТЕМЕ
•
Свакодневни
живот (комуникација
међу младима,
генерацијски конфликти
и начини
превазилажења,
међувршњачка 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,
међународни пројекти и
учешће на њима)
•
Заштита
човекове околине (акције
на нивоу града, школе,
волонтерски рад)

за приод 2018-2022. год.
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ОПШТЕ ТЕМЕ
•
Свакодневни
живот (комуникација
међу младима,
генерацијски конфликти
и начини
превазилажења,
међувршњачка 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,
међународни пројекти и
учешће на њима)
•
Заштита
човекове околине (акције
на нивоу града, школе,
волонтерски рад)

•
Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији)
•
Интересантне
животнеприче и догађаји
•
Свет компјутера
(млади и друштвене
мреже)

•
Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији)
•
Интересантне
животнеприче и догађаји
•
Свет компјутера
(млади и друштвене
мреже)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

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, уређаји
опрема;
•
гране
медицине/стоматологије;

•
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, уређаји
опрема;
•
гране
медицине/стоматологије;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•
разуме
караће исказе који
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
прилагођених
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 ђајима и
аргументује ставове
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•
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;

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

•
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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Корелација:

Недељни фонд часова:

аргументује
свој став о
медијском тексту
Српски језик, кинезиологија,
масажа,

Физиотерапеутски
Немачки језик
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:

користећи
једноставне изразе
и реченице
•
води
једноставне
разговоре
(телефонира), даје
информације и
упутства, уговара
термине
•
реагује
учтиво на питања ,
захтеве, позиве,
извињења
саговорника
•
комуницир
а у свакодневним
ситуацијама и
размењује
информације,
блиске његовим
интересовањима
(писмено и усмено)
•
преводи
усмено или
писмено кратке
поруке у складу са
потребама
комуникације

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часо
ва

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Urlaubsziele

1.
FERIEN MEER UND
MEHR

4

(Un)wichtig im Urlaub?
Urlaubstypen

2.
EREIGNISSE UND
FAKTEN AM BEGINN
DES NEUEN
JAHRTAUSENDS

Ereignisse
4

Mal persönlich
Berühmte Persönlichkeiten

Körperteile
3.

WAS TUST DU FÜR
DEINE GESUNDHEIT?

4

Hilfe! Was soll ich tun?

Unfallort
4.

EIN UNFALL

4
Das war der Anfang

Wer ist wie?
5.

MENSCHEN WIE DU
UND ICH

4

Kleidung

Kontaktanzeigen
6.

PARTNERSCHAFTEN

4
Sternzeichen

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

Ученик је у стању да
разговора о
циљевима и
планирању где ће
провести распуст.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Ученик користи
терминологију из
медицине,
упознавајући делове
тела и шта чини за
своје здравље.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем
(ко, шта, где, када...)

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
одевању.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
односу између
партнера.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
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7.

JOBS UND BERUFE

4

Was macht man in diesem
Job?

8.

ZUKUNFTSVISIONEN

4

Zukunftspläne

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

32

Ученици разговарају о
различитим
занимањима, шта
одређен посао
захтева.

Планови за будућност
кроз опис и
конверзациу.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Корелација: 5

Физиотерапеутски техничар
Руски језик
друга

Разред:

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава
у
блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

1.

Я рад встрече!

5

Текст:»Окно
напротив»
Настоящее время
глаголов.Знакомство.
Встреча.

Повторяются формы
речевого
этикета,символика
окна

Правильное
употребление
глаголов.Обраще
ние к незнакомым
людям

2.

Внешность
обманчива

5

Полная и краткая
форма
прилагательных
Текст:»Нефертити»

Ученики учатся
описывать внешность
человека,черты его
характера

Правильное
употребление
прилагательных в
предложении.
Вопросы и ответы о
внешности человека.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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3.

Мой доммой
дворец

5

Текст:»В квартире
Достоевского».Прошед
шее время.Дом.Квартира.

Ученики знакомятся с
интерьером дома

Употребление
прошедшего вре
мени,описание
своего дома

4.

Праздник
придетгостей
приведет

5

Текст:»Новогодняя
история».Повелительное
Наклонение.Праздники

Разговор о различных
праздниках в России

Выражать
приказ,просьбу,совет.
Рассказывать о
любимом
празднике,приглашать
в гости

5.

Жизнь в
городе

5

Текст:»Макс,его жена,русский
язык и общественный
транспорт
Москвы».Префиксальные
Глаголы.Городской транспорт

Разговор о ориентации
в
городе,на
улице,транспорт

Правильное
употребление
префиксальных
глаголов в разговоре
о ориентации в
городе.

6.

Мы
соеденяем
юг и север

4

Текст:»Это был я».Выражение
отрицания
Природа,климат,история

События из истории
русского и сербского
народов

Описание явлений
природы,особенностей
климата

7.

Мир
3
технологий

Текст:»Учительница и ICQ
Популярные соцсети в России

Плюсы и минусы
новых технологий

Умение разговаривать
по телефону.

Укупан број
часова:

32 Корелација:5

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Физиотерапеутски техничар
Француски језик
друга

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

70
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
1.



Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка
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,
међународни пројекти
и учешће на њима)
 Заштита човекове
околине (акције на
нивоу града, школе,
волонтерски рад)


Медији (штампа,
телевизија, електронски

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:



разуме караће
исказе који
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
прилагођених
текстова
(једноставнија
лична / пословна
писма,
позивнице,
термини,
проспекти,

Вредновање
остварености
исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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медији)
 Интересантне
животнеприче и
догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене
мреже)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 ђајима и
аргументује
ставове
користећи
једноставне
изразе и
реченице
 води
једноставне
разговоре
(телефонира),
даје
информације и
упутства, уговара
термине
 реагује учтиво
на питања ,
захтеве, позиве,
извињења
саговорника
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животне средине
(хигијена);
праћење новина у
области струке;
пословна
комуникација на
страном језику
релевантна за струку;

2.

Укупан број часова:

70

Корелација:

Образовни профил:
Физиотерапеутски техничар
Назив предмета:
Физичко васпиатње
Разред:
Други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
Недељни фонд часова:

- стручни предмети
- матерњи језик

Настава у блоку:

Практична настава:

70
2

Подела одељења у групе:

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

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:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на
њима;
Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније
сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.

8.
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Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Тема


1.


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













Тестира
ње и
провера
савладаност
и стандарда
из основне 
школе (6
часова)
Теоријск
их часова (2
у првом и 2 у
другом
полугодишту
).
Атлетик
а (12 часова)
Гимнаст
ика: вежбе
на справама
и тлу (12)
часова.
Спортск
а игра: по
избору
школе(12
часова)
Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућностим
а школе а по
избору
ученика (10
часова).
Пливањ
е (10
часова).
Провера
знања и
вештина (4
часа).

Вежбе обликовања

(јачања, лабављење и
растезање);
Вежбе из корективне
гимнастике;

Провера стања
моторичких и функционалних
способности;



ИСХОДИ
По завршеној
теми ученик ће
бити у стању
да:
Препозна
везе између
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;

Вредновање
остварености исхода

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 физичких
способности ученика
и постигнућа у
спортским играма

Пливање
немамо,
делимо
часове на
спортску
игру и
физичку
активност

2.

Развој
моторичких и
функционалних
способности
човека, као основа
за реализовање
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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;

Именује
моторичке
способности
које треба
развијати, као
и основна

1147

Школски програм
постављених
циљева и исхода

за приод 2018-2022. год.


Вежбе растезања (број
понављања и издржај у
крајњем положају),

Полигони спретности и
окретности и спортске игре;
Аеробик;










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



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

Атлетика;

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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном
техником.
Скок увис леђном техником.
Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника

(ученице 4 kg , ученици 5
kg).
Спровести такмичења у
одељењу, на резултат,у
свимреализованим
атлетским дисциплинама.

Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и тлу);

 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
Наставник олакшава,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
описати
основне
карактеристике
и правила
спортске гране
атлетике,
гимнастике и
спортске гране
- дисциплина
које се уче.
Демонстри
рати – 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
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-

-

-

-

-

односно отежава програм на
основу моторичких
способности и претходно
стечених умења ученика.
1. Вежбенатлу
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
пруженим телом;

- једна притка: наскок у упр
предњи, премах одножно
једном ногом до упора
јашућег; премах одножно
заножном до упора
стражњег; саскок саседом
(замахом ногама унапред).
5.Вратило

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

одређен
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 физичким,
односно
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Спортска игра
(по избору)



Физичка,
односно спортска
активност: у
складу са
могућностима
школе

за приод 2018-2022. год.
За ученике /доскочно
вратило/
- из мирног виса узмак до
упора, замахом ногама
уназад (зањихом) саскок 
увито
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним
одскоком наскок у упор
чучећи; окрет за 900 усправ у
успон, окрет за 1800, лагано
трчање на прстима, скок са
променом ногу, кораци у
успону до краја греде;
саскок згрчено (бочно у
односу на греду).
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора пред рукама, коло 
заножно левом, коло
заножно десном.
Школско такмичење
(одељење, школа): актив
наставника физичког

васпитања бира справе на
којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике:
састави из система школских
спортских такмичења и
учешће на 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)
Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената игре.
Даље проширивање и
продубљивање техничкотактичке 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.



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

спортским
активностима и
правилном
исхраном.
Објаснити
да покрет и
кретање, без
обзира на то
којој врсти
физичке,однос
но спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту(ле
пота извођења,
лепота
доживљаја).
Ученик
ужива у
извођењу
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.

Стручно веће
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за приод 2018-2022. год.
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

Укупан број часова:

70

Корелација:






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Физиотерапеутски техничар

Математика
други
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

70
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развијање логичког и апстрактног мишљења;
 Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко






логичког језика;
Развијање способности одређивања 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.

Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Тригонометрија
правоуглог
троугла

Број
часова

9

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

 Дефиниције
тригонометријских
функција у
правоуглом троуглу
 Врeдности
тригонометријских
функција углова од
0, 30, 45 , 60, 90
 Основни

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:

 дефинише
основне
тригонометријс
ке функције
оштрог угла
 израчуна
основне
тригонометријс
ке функције

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
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за приод 2018-2022. год.
тригонометријски
идентитети
 Решавање
правоуглог троугла
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оштрог угла
правоуглог
троугла када су
дате две
странице
конструише
оштар угао ако
је позната једна
његова
тригонометријс
ка функција
наведе
тригонометријс
ке идентитете и
примењује их у
одређивању
вредности
тригонометријс
ких функција
ако је позната
вредност једне
од њих
наведе
вредности
тригонометријс
ких функција
карактеристичн
их углова (од
30° , 45° , 60° ) и
са калкулатора
прочита
вредности за
остале оштре
углове и
обрнуто
(одређује
оштар угао ако
је позната
вредност
тригонометријс
ке функције)
примени
елементе
тригонометрије
правоуглог
троугла на
решавање
практичних
проблема

провера знања;
 тестове знања.
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за приод 2018-2022. год.

2.

Степеновање и
кореновање

13

 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

3.

Функција и
график функције

6

 Појам функције.
 Функције са
коначним доменом
 Графичко
представљање
функције
 Читање графика
функције
(одређивање знака,
интервала
монотоности,
максимума,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе својства
операција са
степенима и
примени их у
трансформациј
ама
једноставнијих
израза
 наведе својства
операција са
коренима и
примени их у
трансформациј
ама
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
 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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4.

Квадратна
једначина и
квадратна
функција

17








минимума) - без
формалне
дефиниције тих
појмова
Различити графички
облици
представљања
функција са
коначним доменом
(табела, график,
дијаграм, круг)
Одређивање
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

1154

Школски програм
5.

Полиедри и
обртна тела

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
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 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
 Површина и
запремина купе и
зарубљене купе
 Површина и
запремина лопте

 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
 одреди
површину
једноставних
равних пресека
тела

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

8

70

Корелација: Рачунарство и информатика
Физика, хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
ФИЗИКА
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

62
2

Настава у блоку:

Практична настава:

8

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:













Развијање функционалне писмености - природно-научнe и техничкe;
Проширивање и продубљивање знања о основним физичким појавама значајним за струку и
разумевање основнихфизичких 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 у
струци;
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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности

Ред.
број

Модул/
Тема

Гравитација

Број
часова

4

1.

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми







2.

Електрично
поље и
електрична
струја

6








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

Количина
наелектрисања и
Кулонов закон
Јачина и потенцијал
електричног поља.
Електрични напон
Кондензатори
Једносмерна електрична

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

разуме појам
физичког поља и
објаснињегову
поделу
 разуме Њутнов
закон гравитације
 разуме разлику
између силе
Земљине теже и
тежине тела
схвати и описује
гравитационо поље
 схвати појам
наелектрисања и
знаће начине
наелектрисавања
тела
 разуме Кулонов
закон
 схвати и израчуна


Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
Оцењивање
знања кроз
тестове
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струја.Омови закони
Демонстрациони
огледи:
– Демонстрација
поступака за
наелектрисавање тела
– Демонстрација Омовог
закона за цело и део
струјног кола
 Лабораторијска вежба:
Провера Омовог закона


3.

Електромагн
етизам

15

















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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



величине које
описују
електричнопоље
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
 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
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4.

Осцилације

7

5.

Таласи

12

и њихова примена
 Демонстрациони
огледи:
– Ерстедов оглед
– Демонстрација
хоризонталне и
вертикалне компоненте
Земљиног магнетног
поља
Демонстрација
електромагнетне индукције
 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:
Одређивање убрзања
Земљине теже помоћу
математичког клатна







Настанак и врсте таласа.
Трансверзални и
лонгитудинални таласи
Карактеристике таласа
(фреквенција, таласна
дужина и брзина таласа)
Стојећи таласи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
 објасни како
настају и како се
деле таласи
(сферни, равни ...)
 разуме
карактеристике
таласа (период,
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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:
Одређивање брзине звука у
ваздуху помоћу ваздушног
стуба
 Закон одбијања
светлости. Огледала
 Закон преламања
светлости. Тотална
рефлексија
 Преламање светлости
кроз призму.
 Преламање светлости
кроз сочива. Једначина
сочива


6.

Оптика

7
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фреквенција,
таласна дужина и
брзина таласа) и
знаће везе између
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

разуме и примени
законе одбијања и
преламања
светлости
примени законе
одбијања светлости
код огледала
разликује сабирна
и расипна сочива и
умеће да одреди
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Оптички системи: око,
лупа, оптички
микроскоп. Електронски
микроскоп. Примена у
медицини (ендоскопија)
 Демонстрациони
огледи:
 Демонстрација
карактеристичних зрака
код огледала и сочива


Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

70

Корелација:
 Сви стручни предмети у којима се примењује физика
 Хемија
 Биологија

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА
ДРУГИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

лик предмета
 разуме примену
оптичких система у
медицини и
стоматологији
изведе лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

70
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:






Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и
одржање живота;
Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина
организама;
Упознавање са општим принципима генетике човека;
Упознавање са основним принципима еволуционе биологије.

Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Основе
молекуларне
биологије

Број
часова

20

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

 Предмет истраживања и
значај молекуларне
биологије
 Централна догма
молекуларне биологије
 Значај протеина за
наследни материјал
 Молекуларне основе
наслеђивања-нуклеинске
киселине
 Генетичка шифра
 Појам и особине гена,
генске мутације, геном,
генотип
 Хумани геном

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:

 дефинише
предмет
истраживања
и значај
молекуларне
биологије
 формулише
концепт
централне
догме
молекуларне
биологије
 утврђује
значај гена за
формирање

Вредновање
остварености
исхода

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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Репликација
Транскрипција
Транслација
Рекомбинантна ДНК и
генетички инжењеринг
 Молекуларна
биотехнологија
 Историјат ГМО (генетички
модификовани
организми) и примери
Употреба ГМ хране

2.

Механизми
наслеђивања
особина

20

 Механизми наслеђивања,
хромозоми, ген, генотип,
фенотип
 Менделова правила
наслеђивања
 Типови наслеђивања
особина
 Облици интеракције међу
генима
 Типови наслеђивања 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

особина
живих бића
(посебно код
човека)
 анализира
процесе
репликације,
транскрипције
и транслације
 образлаже
начине
настанка
рекомбинантн
е ДНК и ГМО
процењује
позитивне и
негативне ефекте
генетичког
инжењеринга и
молекуларне
биотехнологије
на жива бића
 објасни
појмове:
генерација,
наслеђивање,
хромозом,
ген, генотип и
фенотип
 објасни
Менделова
правила
наслеђивања
 објасни:
интермедиарн
о, везано,
кодоминантно
и полигено
наслеђивање
 објасни
облике
интеракције
међу генима
(епистатични
и
хипостатични
гени,
комплементар
ни гени,
инхибиторни
гени,
плејотропни
ефекат гена)

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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 објасни
наслеђивања
пола и
наслеђивање
полно везаних
својстава
 објасни
факторе
варијабилност
и организама
у природи
(комбинативн
о
наслеђивање,
модификације
, мутације)
 објасни
природу и
значај генских
мутација
 наведе врсте
и последице
хромозомских
мутација
(структурних и
нумеричких)
 објасни
ХардиВајнбергово
правило
 објасни утицај
мутација,
миграција,
селекције и
генетичког
дрифта на
генетичку
структуру
популација
 наведе начине
вештачког
оплемењивањ
а биљака и
животиња
 објасни
значај
вештачке
селекције и
оплемењивањ
а биљака и
животиња
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15

 Методе изучавања у
генетици човека
 Хромозоми човека, појам
кариотипа, кариограма и
идиограма
 Моногенско наслеђивање
 Полигено наслеђивање
 Генетичка контрола
развојних процеса
 Имуногенетика
 Наслеђивање пола код
човека и особина везаних
за полне хромозоме
 Последице укрштања у
сродству
 Генетика старења
 Генетичко саветовање и
рано откривање
наследних болести
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 наведе
методе
изучавања у
генетици
човека
 објасни
појмове:
кариотип,
кариограм и
идиограм
 опише
хромозоме
човека и
наслеђивање
пола код
човека
 наведе
неколико
особина
човека које су
детерминисан
е аутозомно
доминантно и
аутозомно
рецесивно
 наведе
особине
човека које се
наслеђују
полно везане
 објасни
генетичку
контролу
развића и
старења
човека
 објасни
наслеђивање
крвних група
 наведе неке
од последица
промена у
структури и
броју
хромозома
код човека
(анеуплоидије
, мозаицизам,
полиплоидије,
миксоплоидиј
еи
химеризам)
 наведе узроке

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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4.

Основни
принципи
еволуционе
биологије

15

 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













Укупан број часова:

70

који доводе
до генских и
хромозомских
аберација код
човека
објасни
последице
брака у
сродству
објасни значај
генетичких
саветовалишт
а 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

Оцењивање
Евидентирање
и оцењивање
ученика (путем
усмене и
писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања
и учествовања
у дебатама).

Корелација:





Физика
Хемија
Хигијена и здравствено васпитање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Патологија
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
В
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:
е
ж
б
е
:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

70
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;
Оспособљавање ученика да стечена знања из патологије користе при изучавању клиничких
дисциплина
Ред.
број

1.

Тема

Здравље и
болест. Смрт и
знакови смрти

Број
часова

5

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми








Дефиниција и
предмет изучавања
патологије;
Задаци и значај
патологије у
дијагностици, терапији
и прогнози болести;
Дефиниција здравља
и болести;
Смрт организма;
Дефиниција, врсте и
знакови смрти.

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:






2.

Етиологија и
патогенеза
обољења

7








3.

Прилагођавање
ћелија и ткива,
њихово
оштећење,
регенерација и

7



Етиологија и
патогенеза болести;
Узорци оштећења
ћелија (егзогени и
ендогени);
Реверзибилно и
иреверзибилно
оштећење ћелија;
Утицај животног
доба, пола, стања
организма и наслеђа на
настанак болести.



Реверзибилно
оштећење ћелије мутно бубрење,
вакуолна, слузна,
хидропсна
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разуме да је
здравље стање
равнотеже између
дејства штетних
чинилаца и
одбрамбене
способности
организма;
објасни значај
патологије;
опише смрт
организма;
наведе знакови
смрти.
разликује
појмове
етиологија и
патогенеза;
наброји и
објасни етиолошке
факторе;
разуме утицај
животног доба,
пола, стања
организма и
наслеђа на
настанак болести.
разликује
процесе оштећења
ћелије од процеса
адаптације;
објасни

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
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смрт








4.

Таложење
материја и
поремећаји
пигментације

6

5.

Запаљења

8

дегенерација, масна
промена;
Процеси адаптације
ћелије - атрофија,
хипертрофија,
хиперплазија,
метаплазија;
Процес старења
ћелије (концепт
часовника);
Иреверзибилно
оштећење ћелије –
некроза;
Типови и исход
некрозе.

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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најважније
процесе ћелијског
оштећења;
објасни
најважније
процесе ћелијске
адаптације;
разуме процес
старења ћелије
објасни лешне
промене.





знања
усмено
излагање
активност
на часу
домаћи
задата

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.

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак

препозна
узроке, знаке,
механизам
развоја, ток и
исход запаљења;
разликује врсте
акутних запаљења;
разуме хронично
неспецифично
запаљење;
наведе најчешћа
грануломатозна

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
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6.

Поремећаји
промета воде и
циркулације

7

7.

Неоплазме

5

запаљења туберкулозу и
сифилис;
разуме процесе
репарације и
регенерације.
 Однос ткивних
 набројати узроке,
течности у организму;
ток и исход
 Поремећаји волумена
поремећаја у
циркулишуће крви:
волумену
o
едем
циркулишуће
o
хиперемиј
крви;
а
 разумети
o
крвављењ
особености
е;
поремећаја
 Опструктивни
волумена
поремећаји
циркулишуће крви
циркулације:
по органима;
- тромбоза
 наведе узроке,
- емболија
познаје ток и
инфаркт.
исход
опструктивних
поремећаја
циркулације;
разликује
опструктивне
поремећаје
циркулације по
органима у
зависности од
њихових
особености.
 Дефиниција,
 дефинише појам
морфолошке
неоплазме и врсте
карактеристике и
канцерогена;
класификација тумора;  дефинише
 Врсте канцерогена;
класификацију
 Бенигни тумори;
тумора према
 Премалигне лезије;
ткиву из којих
 Малигни тумори;
потичу и према
 Метастазирање и
биолошком
путеви метастазирања
понашању;
малигних тумора;
 разликује врсте
 Ефекат тумора на
бенигних тумора,
домаћина;
њихов ток и исход;
Туморски антигени и
 препозна
туморски маркери.
најћешће
премалигне
лезије;
 наброји врсте
малигних тумора,
разуме њихов ток
и исход;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задата

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
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разуме утицај
тумора на
домаћина.

8.

Патологија
кардиоваскулар
ног и
респираторног
система

7

9.

Патологија
дигестивног
система

7

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;

 наведеспецифичн

ости запаљењских

процеса органа
респираторног
система;
 разликује узроке и
исход поремећаја
садржаја ваздуха у
плућима;
разуме
специфичности
тумора
респираторних
органа.
 Патологија усне дупље -  дефинише
запаљења,
морфолошке
преканцерозне лезије и
карактеристике и
тумори;
функционалне
 Инфламаторне болести
поремећаје
дигестивног система;
најчешћих
 Улкусна болест
инфламаторних
гастродуоденума;
болести
 Дивертикули,
дигестивног
интестинална
система;
опструкција и тумори
 разликује
дигестивног система;
специфичности
 Патологија
најчешћих тумора
хепатобилијарног
дигестивног
система;
система;
Патологија панкреаса.
 разуме узроке и


Урођене 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;
Патологиоја плеуре.
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Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак
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10.

11.

за приод 2018-2022. год.

Патологија
урогениталног
система, коже,
меких ткива и
костију

6

Патологија
нервног и
ендокриног
система

5



70

Корелација:

Укупан број часова:

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



Повишен
интракранијални
притисак - хернијација,
едем, хидроцефалус;
 Циркулаторни
поремећаји у ЦНС-у апоплексија;
 Трауматско мождано
крварење;
 Инфективна обољења
ЦНС-а;
 Тумори мозга;
Патологија ендокриног
система.





Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

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.
 наброји основне
морфолошке
промене и
функционалне
поремећаје код
обољења нервног
система;
 разуме основне
морфолошке
промене и
функционалне и
поремећаје код
обољења
ендокриног
система.

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак

Биологија
Физика
Анатомија и
физиологија
Латински језик

Физиотерапеутски техничар
Микробиологија са епидемиологијом
други

Правилник о наставном плану и програму....

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

70
2

Подела одељења у
групе:

-

Вежбе:

-

Настава у блоку:

-

Практична настава:

-

Циљеви предмета:

Ред.
број

Модул/
Тема
Основне одлике
микроорганизама

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

11




1.










2.

Основи
епидемиологиј
е заразних
болести

8

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:





Предмет и циљ
изучавања
микробиологије и
епидемиологије;
Бактерије, вируси,
паразити и гљиве;
Облици и величина
бактерија, распоред,
грађа 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.
Патогеност и
вируленција
(инвазивност,
токсичност);
Инфекција:
дефиниција,
врсте,
облици
и
типови,
заразнаболест:
дефиниција,типови и
клиничка
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Вредновање
оствареност
и исхода

разликује
бактеријске ћелије
према величини,
облику и грађи;
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.

објасни методе
доказивања да је
специфична
бактеријска врста
узрочник одређене
болести;
раѕликује начин
преношења
инфекције и
настанак
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3.

Имунитет

12











симптоматологија;
Неопходни фактори за
настанак
инфекције
(Вограликов ланац);
Епидемијски процес:
настанак,
ток
и
престанак;
Мере спречавања и
настанка
заразних
болести;
Клицоноштво и његов
медицински значај.
Антиген: дефиниција и
значај;
Неспецифични и
специфични имунитет,
урођена отпорност;
Специфична имуност:
имуни одговор, појам и
дефиниција;.
Настанак и улога
антитела.
Вакцине и серуми:
врсте вакцина и
серума, индикације и
контраиндикације;
Генетски инжињеринг.











4.

Бактериологија

13









Грам позитивне коке:
Стафилококе,
Стрептококе,
Ентерококе;
Грам негативне коке:
Najseria meningitidis и
Najserija gonoreja;
Грам позитивни
бацили:
Korinebakterijum
difterije, Mikobakterijum
tuberkulozis, Bacilus
antracis, Klostridijum
tetani, Klostridijum
gasne gangrene и
Klostridijum botulinum;
Грам негативни
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инфективног
процеса;
повезује врсте
инфекције, њихов
значај у односу на
узрочника болести
објасни факторе
адхеренције,
факторе
инвазивности и
токсине бактерија
одговорних за
настанак болести.
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.
разликује грађу и
физиологију Грам
позитивних
бактерија и објасни
обољења значајна
за хуману
медицину,
превенција и
лечење;
разликује грађу и
физиологију Грам
негативних
бактерија , објасни
обољења која
изазивају Грам
негативне
бактерије,
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5.

6.

Вирусологија

Паразитологија

за приод 2018-2022. год.

10

10

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 i Borelije;
 Rikecija provazeki i
Rikecija burneti;
 Опште особине
хламидија, патогеност
за људе,
епидемиологија и
заштита;
Узимање и слање
материјала у
лабораторију.
 Опште карактеристике
вируса: морфологија,
грађа и структура
вируса; размножавање
вируса, односи међу
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
 Протозое:
дизентерична амеба и
непатогене амебе
дигестивног тракта;
 Флагелати телесних
шупљина: lamblija
intestinalis, trihomonas

Фармацеутско-физиотерапеутска школа













превенција и
лечење;
објасни грађу,
физиологију
микоплазми,
објасни обољења
која изазивају
микоплазме,
превенцију и
терапију.

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.

 разликује
облике,врсте и
карактеристике
симбиозa између
организама ;
 разликује облике,
врсте и
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Микологија
7.

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

6

vaginalis;
карактеристике
 Крвни
и
ткивни
паразита;
флагелати: лајшманије  разликује основне
и трипанозоме;
карактеристике
 Крвне
и
ткивне
паразита, на основу
спорозое: plazmodijum,
којих је извршена
tokosoplazma gondi;
подела.
 Хлеминти, нематоде:
askaris lumrikoides,
trihiuris trihiura,
enterobius vermikularis,
ankilostoma duodenale,
strongiloides sterkoides,
trihinela spiralis;
 Цестоде: tenia saginata,
tenia
solium,
tenia
ehinokokus;
Трематоде: fasciola
hepatika, узимање и слање
материјала у
лабораторију:
 Опште карактеристике
 објасни
гљива, патогеност за
морфологију,
човека; површинске,
културелне и
суперфицијалне или
биохемијске
кожне и системске
особине,антигена
микозе;
својства и
Условно патогене гљиве:
патогенезу гљива;
kandida, kriptokokus и
 објасни узрочнике
pneumocistis karini и
системских микоза.
патогене гљиве:
aktinomices, aspergilus
Корелација:





Биологија
Анатомија и физиологија
Латински језик

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
физиотерапеутски техничар
хигијена и здравствено васпитање
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9/2015година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

70
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
- Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став са циљем
да се усвoји и увек примењује здраво понашање - здрав стил живљења, као основа за очување здравља,
одржавања личне хигијене у превенцији настанка разних болести и поремећаја који настају као
последица недовољног и неправилног одржавања личне хигијене и нехигијенског начина живљења;
- Стицање знања о утицају физичке активности на организам - у зависности од старосног доба и
психофизичких способности, као и усвајање физичке активности као стила живота;
- Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавања хигијенских аспеката превенције;
- Стицање знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређењу здравља и поремећаји и
болести који најчешће настају као последица неправилне исхране;
- Стицање знања и схватање значаја комуналне хигијене, школске хигијене, хигијене рада, хигијене
ванредних услова као и упознавање са позитивним и негативним утицајима животне средине на
здравље;
- Стицање знања о циљевима, методама и облицима здравствено-васпитног рада, као и припрема
ученика за самосталан здравствено-васпитни рад
Ред.
број

1.

Модул/
Тема
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА

Број
часова

12

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Дефиниција здравља,
концепт здравља;
· Значај и принципи
одржавања хигијене
коже, слузокоже и
аднекса;
Индекс КЕП;
· Хигијенски захтеви
средстава за одржавање
личне хигијене и
поремећаји који настају
услед неодговарајућег
квалитета тих средстава;
·Болести који настају
услед неправилног
одржавања личне
хигијене;
Полно преносиве
болести;
·Здравствени аспекти;
контрацепције и примене
контрацептивних
средстава
Хигијенски и здравствени
значај одеће и обуће.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

· да наведе
дефиницију здравља
СЗО;
објасни појам
душевног и телесног
здравља;
·наведе факторе који
утичу на здравље;
· објасни значај
редовног лекарског
прегледа;
·да одржава личну
хигијену;
·одабере
здравствено
исправна средства за
одржавање личне
хигијене;са посебним
освртом на хигијену
усне дупље и
средстава у
превенцији кариеса
· се заштити од
болести које се
преносе полним
контактом;
· одабере и употреби
одговарајуће
контрацептивно

Вредновање
остварености исхода

· Стицање

позитивних
ставова и навика у
личној хигијени;
· Стицање знања о
хигијенским
принципима који
спречавају настанак
поремећаја и
болести услед
неправилног
одржавања личне
хигијене;
· Стицање знања о
болестима које се
преносе полним
контактом.
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за приод 2018-2022. год.
средство;
одабере адекватну
одећу и обу

2.

3.

4.

ХИГИЈЕНА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ И
ТЕЛЕСНОГ
ВАСПИТАЊА

6

· Физиолошки аспекти
хигијене рада,
одмора,рекреације и сна;
· Умор, замор, премор;
· Улога сунчевог зрачења,
воде, ваздуха и физичке
активности у очувању и
унапређењу здравља;
· Физичка активност као
мера превенције
обољења у различитим
животним добима.

· Разликује врсту
рада мора и
прилагоди телесној
конституцији и
здравственом стању
организма;
·планира дневне
активности, физичку
активност, одмор и
сан;
· користи благодети
воде, ваздуха и
сунчевог зрачења у
циљу унапређења
здравља;
се заштити од
неповољног дејства
сунчевог зрачења;
примењивањем
физичке активност
прихвата здрав стил
живота.

МЕНТАЛНА
ХИГИЈЕНА

8

се прилагођава
утицајима средине и
делује као стабилна и
зрела личност
· одупре факторима
који нарушавају
ментално здравље
·примени мере које
подижу ниво
психичке кондиције;
усвоји здрав стил
живота, што значи да
не постане зависан
од никотина,
алкохола и опојних
дрога.

ХИГИЈЕНА
ИСХРАНЕ

14

· Ментално здравље,
однос телесног и
менталног здравља,
фактори који утичу на
ментално здравље;
· Интерперсонални
односи и њихова
позитивна модификација;
· Специфичности
менталног здравља код
деце и омладине;
· Зрелост младих за брак
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,
наркоманија и
алкохолизам.
·Физиологија исхране;
· Енергетски биланс;
· Хранљиве материје;
· Групе намирница и
њихова биолошка

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

· се правилно храни и
користи здравствено
безбедне
намирнице;
· наведе које

·Стицање знања о
физиологији рада,
замора, умора и
премора;
·Стицање знања о
одмору, рекреацији
и сну;
· Стицање знања о
утицају
атмосферских
фактора на здравље;
·Стицање знања о
утицају воде и
физичке активности
на очување и
унапређење
здравља;
· Стицање знања о
утицају физичке
активности на
организам, у
зависности од
старосног доба и
психофизичких
способности.
·Стицање знања о
значају очувања
менталног здравља и
упознавање са
факторима који 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.

Стицање знања о
значају и улози
хигијене исхране у
заштити и
унапређењу
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за приод 2018-2022. год.
вредност;
·Витамини:растворљиви у
мастима и витамини
растворљиви у води;
· Основни принципи
правилне исхране;
·
Процена ухрањености
и поремећаји услед
неправилне исхране;
· Поремећаји понашања у
исхраниБолести услед
неисправне хране;
Санитарно-хигијенски
надзор, здравствена
исправност, здравствено
безбедна храна и законска
регулатива

5.

КОМУНАЛАНА
ХИГИЈЕНА

10

· Састав атмосфере и
аерозагађење
Хигијенски,епидемиолош
ки, еколошки и
здравствени значај воде
за пиће;
· Хигијенски захтеви
одлагања отпадних вода
и чврстих отпадних
материја;
· Састав земљишта,
кружење материје и мере
заштите земљишта од
загађења;
·Хигијена насеља, типови
насеља и хигијена
становања;
Зрачења у животној
средини

6.

ШКОЛСКА
ХИГИЈЕНА

6

· Основне карактеристике
раста и развоја,
периодизација дечјег
узраста;
Школски објекти и
школски намештај,
фактори школске средине
који утичу на здравље

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

хранљиве материје је
неопходно да уноси;
објасни значај и
улогу витамина
· објасни које
болести настају услед
неправилне исхране
и неисправне хране;
· препозна болести
настају услед
поремећаја
понашања у исхрани;
запамти да све
консултације везане
за болести
неправилне исхране
тражи од стручног
лица
· повеже како влага,
атмосферски
притисак, кретање
ваздуха и
температура утичу на
здравље;
· повеже како
аерозагађење
доводи до настанка
болести;
· анализира значај
хигијенски исправне
воде за пиће и
болести које настају
употребом загађене
воде;
објасни методе
пречишћавања воде
објасни методе
управљања
отпадним
материјама
разликује типове
насеља и објасни
значај хигијене
становања

· препозна
карактеристике раста
и развоја појединих
фаза дечјег узраста;
· опише како
школска средина,
објекти и намештај
утичу на здравље;

здравља;
· Стицање знања о
хранљивим
материјама,
намирницама и
њиховој биолошкој
вредности
Стицање знања о
повезаности
правилне исхране и
настанку болести;
· Стицање знања у
циљу усвајања
навика за здрав
начин живота.

Стицање знања о
позитивним и
негативним
утицајима спољне
средине на здравље;
· Стицање знања о
значају воде за пиће
и ресурсима воде
код нас;
· Стицање знања о
кружењу материјаи
енергија и заштити
животне средине;
Стицање знања о
хигијени становања и
хигијенском 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
аерозагађењу;
Стицање знања о
глобалним
поремећајима у
животној средини
·Стицање знања о
карактеристикама
раста и развоја дечјег
узраста;
· Стицање знања о
утицају
фактора
школске средине на
здравље ученика;
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за приод 2018-2022. год.
ученика;
·Организација наставе;
· Предшколске установе,
домови ученика,
одмаралишта и објекти за
рекреацију;
·Најчешћа обољења која
настају услед утицаја
организације наставе и
школске средине.

7.

8.

ХИГИЈЕНА РАДНЕ
СРЕДИНЕ И
ТОКОМ
ВАНРЕДНИХ
УСЛОВА

8

·Утицај радне средине и
процеса рада на здравље,
подела и значај штетних
нокси радне средине;
· Превенција
професионалних
обољења и
професионалног
трауматизма, заштита
здравља и посебни
захтеви за рад са
угроженим категоријама
становништва;
· Специфичности
ванредних услова који
настају услед
елементарних и других
врста катастрофа;
· Специфични хигијенскоепидемиолошки
проблеми у ванредним
условима;
· Снабдевање хигијенски
исправном водом за пиће
у ванредним условима,
исхрана у ванредним
условима;
· Хигијена смештаја
становништва у
ванредним условима;
·Задаци здравствене
службе у спровођењу
хигијенских мера током
ванредних стања.

ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ

6

Циљеви и принципи
здравственог васпитања;
· Планирање и
програмирање
здравственог васпитања;
·Методе и облици
здравствено-васпитног
рада;
· Очигледна средства у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

анализира основне
карактеристике и
предности
коришћења
предшколских
установа, домова и
објеката за
рекреацију;
процени значај
превенције болести
које би настале као
последица утицаја
школске средине на
ученика.
· разликује факторе
и штетне ноксе које
утичу на здрављ,
примени
превентивне мере и
спречи
професионалне
болести и
професионални
трауматизм;
· препозна допринос
мера заштите
угрожених категорија
становништва,
препозна
специфичности и
последице које
настају у ванредним
условима;
препозна проблеме
који настају са
водоснабдевањем,
исхраном и
смештајем у
ванредним
условима.

·објасни циљеве
здравствено
васпитног рада;
направи
оперативни план
и програм
здравственоваспитног рада у
оквиру своје

· Стицање основних
знања о
предшколским
установама,
домовима и
објектима за
рекреацију.

· Стицање знања о
утицају радне
средине, штетних
нокси на здравље
људи, превенцији
професионалних
обољења и
трауматизма;
· Стицање знања о
специфичностима
ванредних ситуација
и специфичној
епидемиолошкој
проблематици;
· Стицање знања о
снабдевању
хигијенски
исправном водом и
храном током
ванредних стања.

· Стицање знања о
циљевима, методама
и облицима
здравственоваспитног рада;
· Стицање знања о
коришћењу и
примени
здравствено-
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

70

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

здравствено-васпитном
раду;
· Здравствено васпитање
као обавезан вид
здравствене заштите;
· Здравствено васпитање
као саставни део рада
здравствених радника.

компетенције;
· примени облике
и методе
зрадвственоваспитног рада;
користи
очигледна
здравственоваспитна средства.

васпитних средстава;
Стицање знања о
спровођењу
здравственоваспитног рада у
свакодневној
пракси.

Корелација:

биологија,хемија,физика,анатомија и
физиологија,патологија,здравствена
психологија,микробиологија са
епидемиологијим,прва помоћ

Физиотерапеутски техничар
Фармакологија
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Настава у блоку:

Практична настава:

70
Недељни фонд часова:

2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
-Стицање знања о врстама, облицима и начинима примене и дозирању лекова,
-Стицање знања о дејству лекова на организам и значају плацебо ефекта,
-Повезивање знања оа анатомској грађи, физиологији и патологији појединих систем и/или органа у
организму са терапијским приступом лечењу одговарајућих обољења,
-Стицање знања о основним фармакокинетичким и фармакодинамским особинама група лекова,
генеричким називима лекова и њиховој употреби,
-Формирање свести о опасности: злоупотребе лекова, неконтролисане употребе лекова, неконтролисаног
комбиновања лекова и комбиновања лекова са алкохолом и другим хемијским супстанцама,
-Примена стечених знања у професионалном раду и едукацији.
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној
број
Модул/
по модулу/теми
остварености
теми/модулу ученик ће
Тема
исхода
бити у стању да:

Општа
фармакологија
1.

9

-Предмет фармакологије
-Појам ипорекло лекова
-Врсте лекова, начин
издавања, чување лекова
-Облици лекова
-Начин примене лекова
-Фармакокинетика
(судбина лека у
организму)
-Фармакодинамија-дејство
лекова на организам
-Плацебо
-Дозирање лекова
-Нежељена дејства лекова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-објасни шта
проучава
фармакологија
-објасни појам лека и
порекло лекова
-објасни врсте,
облике и начине
примене лекова
-објасни начине
чувања и издавања
лекова
-објасни промене
којим лек подлеже
приликом проласка
кроз организам
-објасни механизме
дејства лекова
-објасни плацебо

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак
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2.

Фармакологија
кардиваскуларног,
респираторног,
дигестивног и
урогениталног
тракта

за приод 2018-2022. год.

18

-Лекови у терапији срчане
инсуфицијенције (АЦЕ
инхибитори, блокатори
рецептора за ангиотензин
II, диурeтици, бета
блокатори,
вазодилататори,
кардиотонични лекови)
-Антиаритмијски леккови
-Антилипемици
-Антихипертензивни
лекови
--Лекови у терапији
исхемијске болести срца
-Лекови у терапији
бронхијалне астме
Антитусици,експекторанси
и кисеоник
-Фармакотерапија улкусне
болести
-Антидијаорици,
лаксативи, антиеметици
-Лекови оји утичу на
апетит и дигестиви
-Диуретици
-Утеротоници и
токолитици

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ефекат
-објасни чиниоце
који утичу на
дозирање лека
-прецизно наведе
нежељена дејства
лекова
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који
се користе у терапији
кардиоваскуларних
обољења,
-наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације
лекова који се
користе у терапији
кардиоваскуларних
обољења
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који
се користе у терапији
респираторних
обољења
-наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације
лекова који се
користе у терапији
рспираторних
обољења
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који
се користе у терапији
обољења
дигестивног система,
-наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације
лекова који се
користе у терапији
обољења
дигестивног система,
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који
се користе у терапији
обољења
урогениталног
система,
-наведе најважнија

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак
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3.

Фармакологија
крви и телесних
течности

6

-Лекови који делују на
хемостазу и тромбозу:
антихеморагици,
антиагрегацијски лекови,
антикоагулантни
лекови,фибринолитици
-Антианемијски лековипрепарати гвожђа,
витамин Б12, фолна
киселина, еритропоетин
-Препарати крви и замене
за плазму
-Инфузиони раствори
-Перентерална исхрана
-Контрасна средства

4.

Фармакологија
хормона и
витамина

6

Инсулин и орални
антидијабетици
-Окситоцин и АДХ
-Тироидни хормони и
антитироидни лекови
-Гликокортикоиди и
минералокортикоиди

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

нежељена дејства и
контраиндикације
лекова који се
користе у терапији
обољења
урогениталног
система
-наведе генеричка
имена најважнијих
представника
наведених група
лекова
-наброји најважније
групе лекова са
дејством на
хемостазу и
тромбозу
-наведе дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене
ефекте лекова са
дејством на
хемостазу и
тромбозу
-наброји најважније
антианемијске
лекове
- наведе дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене
ефекте
антианемијских
лекова
-наведе врсте,
дејства, индикације
и нежељене ефекте
средстава за
надокнаду течности,
крвних елемената,
електролита и
хранљивих материја
-наведе врсте ,
индикације и
нежељене ефекте
најћешће
коришћених
контрасних
средстава
-наброји хормоне и
објасни њихов
системски ефекат
-објасни дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак
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за приод 2018-2022. год.
-Андрогени и анаболици
-Естрогени , гестагени и
контрацептиви
-Липосолубилни
витамини-терапијска
примена
-Хидросолубилни
витамини-терапијска
примена

5.

Антиинфективни
лекови и
цитостатици

16

-Општи
принципиантиинфективне
терапије
-Пеницилини
-Цефалоспорини
-Макролиди и њима
сродни антибиотици
-Аминогликозиди
-Хинолони
-Сулфонамиди
Уроантисептици
-Антимикотици
-Антипаразитарни лекови
Имуносупресиви
-Антисептици и
дезифицијенси
-Хемиотерапија малигних
обољења

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ефекте лекова који
се користе у терапији
шећерне болести
- објасни дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене
ефекте лекова који
се користе у терапији
обољења тиреоидне
жлезде
- објасни дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене
ефекте лекова који
се користе у терапији
обољења
надбубрежних
жлезда
- објасни дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене
ефекте лекова који
се користе у терапији
гинеколошких
обољења
-наведе генеричка
имена најважнијих
представника
наведених група
лекова
- наведе дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене
ефекте терапијске
примене витамина
-наброји најважније
групе
антимикробних
лекова
- наведе и објасни
дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
антиинфективних
лекова
-наведе најважније
представнике
наведених група
лекова
- наведе дејства,
основне индикације,
начине примене и
најчешће нежељене

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак
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6.

Фармакологија
аутономног
нервног система

7

7.

Фармакологија
централног
нервног система

8

Укупан број часова: 68

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

ефекте цитостатика
-Трансмисија у
-наброји најважније
-тестови знања
вегетативном нервном
групе лекова са
-усмено излагање
систему
дејством на
--активност на часу
-Холинергички лекови
вегетативни нервни
-домаћи задатак
-Антихолинергички лекови систем
-адренергички лекови:
- наведе и објасни
катехоламини,
дејства, основне
вазоконстриктори,
индикације, начине
бронходилататори
примене и најчешће
-Адренергички блокатори
нежељене ефекте
-Антихистаминици
лекова са дејством
на вегетативни
нервни систем
-наведе најважније
представнике
наведених група
лекова
-Општи анестетици
-наброји најважније
- тестови знања
-Психотропни лекови:
групе лекова са
-усмено излагање
неуролептици
дејством на нервни
--активност на часу
(антипсихотички лекови),
систем
-домаћи задатак
антидепресиви,
- наведе и објасни
анксиолитици, седативи
дејства, основне
-Аантиепилептички лекови индикације, начине
-Аналгетици-наркотички и примене и најчешће
ненаркотички,
нежељене ефекте
нестероидни
лекова са дејством
антиреуматици
на нервни систем
-Етанол и метанол
-наведе најважније
-Психостимуланси
представнике
-Локални анестетици
наведених група
лекова
-објасни
фармаколошке
ефекте етанола и
метанола на ЦНС
-наведе дејства,
индикације и
нежељене ефекте
локалних анестетика
Корелација: Анатомија и физиологија, Хигијена и здравствено
васпитање, Хемија, Естетска нега, Микробиологија са епидемиологијом,
Патологија

Физиотерапеутски техничар
Здравствена психологија
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:

70

Недељни фонд
часова:

2

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/
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Подела одељења у
групе:

за приод 2018-2022. год.
/

Циљеви предмета:



Стицање психолошких знања којадоприносе ефикасности и квалитету рада здравственог
радника;

Оспособљавање ученика да разуме психологију болесног човека;

Унапређивање вештина које доприносе бољој комуникацији здравственог радника са
болесним људима;
Развој ставова и вредности које доприносе хуманијем односу између здравственог радника и
пацијента.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

4

Здравствена
психологија

Препоручени
САДРЖАЈИтеми





Психологија
(дефиниција,
предмет изучавања
и дисциплине).
Здравствена
психологија
(предмет, значај,
области примене).

ИСХОДИ









2.

Психички
живот човека

22






Психички живот
човека (особине,
процеси и стања).
Однос телесног и
психичког.
Осећај и опажај
(дражи, праг
осетљивости, утицај
различитих фактора

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:





дефинише
психологију као
науку и предмет
њеног
изучавања,
наведе основне
теоријске и
практичне
дисциплине
психологије,
наведе предмет
изучавања
здравствене
психологије и
њену примену у
раду
медицинских
радника,
на примерима
објасни улогу
психолошких
сазнања у
превенцији
здравља,
дијагностици,
лечењу болести
и
рехабилитацији
болесника.






Праћење
остварености
исхода;
Тестове знања
Активност на
часу.

разликује
психичке
процесе,
особине и
стања,
наведе примере
који показују
везу између
психичког и
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на настанак
опажаја, пажња,
опажање особа,
теорија атрибуције).
Емоције (појам и
врсте, органске
промене при
емоцијама,
схватања о природи
емоција, развој
емоција код деце,
значај емоција за
ментално здравље,
препознавање
сопствених и туђих
емоција, социјално
прихватљив начин
изражавања
емоција,емоционал
на интелигенција,
психичка траума,
стрес, анксиозност,
психосоматска
обољења, емпатија,
технике редукције
стреса, локус
контроле).
Мотиви (појам и
врсте, хијерархија
мотива,
функционална
аутономија мотива,
агресивност и
морал као мотиви,
фрустрације и
конфликти,
реалистички и
нереалистички
начини реаговања).
Ставови,
интересовања и
вредности (појам,
врсте, значај,
стереотипи,
предрасуде,
конформизам).
Личност
(дефиниција, црте
личности, свест о
себи, Јунгова
типологија,
динамика личности,
воља, зрела

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
























органског,
разликује осет,
опажај и осећај,
дефинише
горњи и доњи
праг дражи,
на примеру
објасни утицај
искуства,
мотивације и
личности на
настанак
опажаја,
дефинише
појам пажње и
наведе чиниоце
који је
изазивају,
објасни зашто је
опажање особа
у већој мери
закључивање и
оцењивање ,
објасни улогу
израза лица у
процесу
оцењивања
црта личности,
наведе примере
различитих
грешака у
опажању особа,
на примеру
објасни разлику
између оцене
туђег и
сопственог
понашања,
наведе три
врсте појава
које прате
емоције,
разликује
афекте,
расположења и
сентименте,
наведе
најважније
органске
промене при
емоцијама,
објасни суштину
различитих
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личност).
aргументовано
дискутује
о
узроцима
и
изворима људског
понашања,
образложи значај
воље за остварење
циљева у животу,
прави разлику
између
карактеристика
зреле и незреле
личности.
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схватања о
природи
емоција,
на примерима
препозна улогу
наслеђа, учења
и интеракције
на развој
емоција,
наведе опште
карактеристике
дечијих
емоција,
наведе примере
који показују
значај емоција
за ментално
здравље особе,
демонстрира
изражавање
емоција на
социјално
прихватљив
начин,
наведе пример
емоционалне
интелигенције,
дефинише
појам трауме и
наведе примере
трауматских
догађаја,
на примеру
објасни
посттрауматски
стресни догађај,
препозна
показатеље
стреса,
разликује фазе
реакције
организма на
стрес,
разликује
реални,
нереални страх
и анксиозност,
на примерима
објасни улогу
страха у
настанку и току
лечења
болести,
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на примерима
правилно
препозна туђе
емоције,
покаже увид у
сопствена
осећања,
на
примерима
разликује
психосоматска
обољења,
дефинише
појам емпатије,
,демонстрира
главне технике
редукције
и
превазилажења
стреса,
на
примеру
објасни значај
локуса контроле
за ток лечења,
разликује
основне
мотивационе
појмове,
објасни
како
функционише
мотивациони
циклус
код
хомеостазних
мотива,
на примерима
објасни
деловање
агресивности и
моралне свести
као
мотива
људског
понашања,
наведе пример
за
функционалну
аутономију
мотива,
објасни основну
идеју
Масловљевог
учења
о
хијерархији
мотива,
дефинише
појмове
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фрустрације и
конфликта,
наведе примере
за реалистичко
реаговање на
фрустрације и
конфликте,
на примерима
разликује
основне
одбрамбене
механизме,
разликује
појмове става,
интересовања и
вредности,
на примерима
препознаје
предрасуде,
стеротипије и
конформизам,
изрази
правилне
ставове према
здрављу
и
болести,
аргументује
зашто
је
здравље
најважнија
вредност,
дефинише
личност,
наведе разлике
између четири
врсте
темперамента,
објасни суштину
карактера
и
начин његовог
формирања,
дефинише
интелигенцију
као
црту
личности,
дискутује
о
проблему
одређивања
телесних
особина
као
фактора
личности,
разликује
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3

Психологија
болесног
човека

појмове
идентитета
и
интегритета,
наведе
карактеристике
интровертног и
екстравертног
типа личности
по Јунгу

12









Психички проблеми
деце у болници
(хоспитализам, фазе
реакције, симптоми
одвајања).
Психички проблеми
одраслих у болници
(институционална
неуроза, могуће
реакцијехиперактивност,
повлачење,
регресија).
Психичке тешкоће
трудница и после
порођаја (тешкоће у
првој, другој и
трећој фази
трудноће, реакције
после порођајасиндром тужног
расположења,
постпорођајна
потиштеност,
постпорођајна
психоза).
Психичке тешкоће
болесника оболелих
од неизлечивих
болести (фазе
прилагођавања на
неизлечиву болест,
тешкоће породице
оболелог).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









објасни појам
хоспитализам и
наведе која
деца су му
подложнија,
разликује фазе
реакције детета
које дуже
борави у
болници,
наведе могуће
симптоме
боравка детета
у болници и
одвојености од
мајке,
објасни појам
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Ставови о
анестезији,
умирању,
самоубиству,
еутаназији.
Начини ублажавања
психичких тегоба
болесника у болници
(пријем у болницу,
организација
рада,повратна
информација, контакт
са породицом,
адекватан
простор,одговарајућа
комуникација).
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институционалн
е неурозе и
наведе узроке
њеног настанка,
кроз примере
наведе могуће
начине
реаговања
одраслих на
боравак у
болници,
разликује
најчешће
психичке
тешкоће у првој,
другој и трећој
фази трудноће,
наведе основне
карактеристике
психичких
тегоба после
порођаја,
наведе основне
карактеристике
различитих фаза
у прихватању
особе да болује
од неизлечиве
болести,
наведе могуће
мисли и
осећања
чланова
породице особе
која болује од
неизлечиве
болести,
покаже увид у
сопствене
мисли, осећања
и понашање кад
је био
болестан/болес
на,
аргументовано
дискутује о
осетљивим
питањима
анестезије,
смрти,
самоубиства,
еутаназије,
изражава
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7

Бол (врсте,
функција,
толеранција бола,
праг бола, реакције
на бол, мерење
бола).
 Психолошки
фактори који делују
на доживљај бола
(осећања, контекст,
претходно искуство,
очекивање бола,
пажња, сугестија,
умор, особине
личности).
Психолошки начини
сузбијања бола
(биофидбек, аутогени
тренинг, плацебо
ефекат, бихевиорална
терапија,релаксација,
скретање пажње,
хипноза)


правилне
ставове према
болесним
особама,
 наведе на које
све начине се
људима може
олакшати
боравак у
болници,
 објасни значај
давања
увремењене и и
по обиму
адекватне
повратне
информације
пацијенту после
здравствене
интервенције,
се децентрира и
ствари посматра из
угла болесне
особе.
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објасни
функцију бола,
наведе
реакције
аутономног
нервног
система,
мишића и
психичке
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Комуникација
са болесном
особом
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Комуникациони
процес (појам,
функција,ток).
Вербална (говор и
тон гласа) и
невербална
комуникација
(фацијална
експресија и говор
тела).
Комуникацијски
простор.
Извори
неспоразума у
комуникацији
Принципи
конструктивне
комуникација
(узајамно
уважавање,ненасиљ
е, јасноћа,
искреност, активно
слушање,
разумевање, свест о

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

реакције на бол,

дефинише
појам праг бола,

разликује
хронични од
акутног бола и
доживљаје који
их прате,

разуме
зашто
анаглетици
немају дејство
на психогене
болове,

објасни
специфичности
фантомског
бола,

прикаже
скалу за
мерење бола,

наведе
психолошке
факторе који
делују на
доживљај бола,

на личном
примеру
доживљаја бола
објасни дејство
неког
психолошког
фактора,

на примеру
објасни плацебо
ефекат,

наведе
различите
начине
сузбијања бола,

објасни
основну идеју
бихевиоралне
терапије у
сузбијању бола,

на
примерима
објасни
биофидбек и
аутогени
тренинг,
објасни деловање
хипнозе на
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правима, лична
одговорност...).














Кооперативни
модел наспрам
хијерархијског
модела моћи у
комуникацији.
Технике успешне
комуникације
(активно слушање,
јасноћа
изражавања,
децентрација,
емпатија,асертивно
ст,
Ја поруке
проактивност)
Специфичности
комуникације са
болесном особом
(асиметрија
учесника, проблем
оптималне
количине
информација,
давање лоших
информација,
фактори који утичу
на ток
комуникације).
Циљеви
комуникције
здравственог
радника са
пацијентом.
Особине
здравственог
радника значајне за
комуникацију са
пацијентом.
Најчешћи
конфликти између
здравственог
радника и пацијента
и начини њиховог
превазилажења
путем комуникације
(употреба речи
хвала, извини,
молим, ја поруке...).
Карактеристике
комуникације са

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

доживљај бола.



















анализира
комуникацијски
процес
кодирања и
декодирања
различитих
врста порука,
наведе
карактеристике
вербалне и
невербалне
комуникације,
правилно
препознаје
говор тела,
заузме
одговарајућу
удаљеност у
комуникацији
са болесном
особом,
наведе факторе
који доводе до
неспоразума у
комуникацији ,
наведе
принципе
конструктивне
комуникације,
демонстрира уз
објашњење
погрешне
начине
комуникације,
пре свега
употребу моћи,
објасни појмове
децентрација,
емпатија,
асертивност,
сарадња и
проактивност,
демонстрира
технике
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пацијентима са
којима се одвија
отежана
комуникација
(агресивни,
нарцисоидни,
депресивни,
параноидни,
апатични
пацијенти).
Сарадња и тимски рад
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успешне
комуникације,
пре свега
активно
слушање,
разуме позицију
друге особе и
уважи њене
потребе,
осећања,
искуство,
искаже своје
потребе и
захтеве на
начин који не
угрожава друге,
наведе
специфичности
комуникације са
болесном
особом,
објасни значај
употребе израза
који су за
болесну особу
разумљиви
уместо
стручних,
одмери
количину
информација
коју треба дати
пацијенту,
препознаје
факторе који
утичу на ток
комуникације,
наведе циљеве
комуникације
здравственог
радника са
пацијентом,
наведе особине
здравственог
радника које ус
значајне за
комуникацију са
пацијентом,
каналише
изливе
негативних
осећања
пацијената
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6

Сагоревање на
послу



4









Специфичности
посла здравственог
радника.
Сагоревање на послу
(појам, узроци, фазе,
заштита).
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којима је дата
лоша
информација ,
на примеру
препозна
најчешће
конфликтне
ситуације
између
медицинског
радника и
пацијента,
примени
научено у
демонстрацији
правилног
реаговања на
одређене
кофликтне
ситуације,
у симулираној
ситуацији
правилно регује
на пацијенте са
којима се
одвија отежана
комуникацијом,
разликује
карактеристике
сарадње и
тимског рада,
сарађује и буде
конструктивни
члан тима,
својим
понашањем и
поступцима
показује да
уважава
различитости и
поштује потребе
и права других,
дискутује о
комуникацији
здравственог
радника са
пацијентом на
основу
сопственог
искуства као
пацијент,
прихвата личну
одговорност за
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ток и исход
комуникације.











Укупан број часова:

70

разуме
феномен
сагоревања на
послу,
дискује о
специфичности
ма рада
здравственог
радника које
доприносе
појави
сагоревања на
послу,
наведе фазе
сагоревања на
послу,
препозна
показатеље
различитих фаза
сагоревања на
послу,
наброји начине
заштите од
сагоревања на
послу на
личном и
професионално
м плану.

Корелација:
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- Анатомија и физиологија
Хигијена и здравствено васпитање
Грађанско васпитање
Верска настава
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Медицинска етика
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

35
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развијање моралне свести, интегрисање сазнања и делања у практичном животу и струци






Ред.
број

здравственог радника;
Усвајање основних етичких појмова, теорија и система вредности;
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.
Модул/
Тема

Број
часова

4
1.

Увод у етику

Историја етике

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:

Етика и морал;
Зачеци етичке свести
(седморица мудраца);
 Однос философије,
етике и других наука;
 Човек као предмет
етике;
 Основни етички појмови
(добро и зло, моралне
норме, однос стварног и
нормативног,
хипокризија);
 Етичке теорије;
 Човек као извор морала
(разум, воља, слободна
воља, осећања и савест);
Етика и професија (етика и
медицина).

 разуме
основне етичке
појмове;
 разликује
системе
вредносних и
чињеничних
судова;
 разликује
етичке теорије;
 препозна и
појасни појам
свести као
основе
моралног
деловања;
 разуме
моралну
стварност у
којој живи.

Античка етика
 Етичка схватања
предсократоваца,
Космолошко раздобље;
 Антрополошко
раздобље (софисти,
Сократ, киници,
киренаици);

 разјасни
етичке
поступке
различитих
епоха и
религија;
 анализира
етичка




5
2.

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода
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 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;
 Марксово схватање
отуђења и путеви
ослобођења човека;
Етичка схватања
савременог доба
 Шопенхауерово
схватање морала;
 Дарвинизам и етичка
схватања
еволуциониста;
 Ничеов захтев за
превредновањем свих
вредности;
 Етичка схватања
егзистенцијалиста
 Постмодерна
Место етике и морала у XXI
веку;

3.

Посебни
проблеми
нормативне
етике











одређења
борбе између
добра и зла у
грчкој
митологији и
бајкама;
одреди и
објасни
разлику
између 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
међуљудским
односима:
психолошке,
економске,
политичке,
моралне и
религиозне.

19






Заклетве и
кодекси медицинске
етике;
Деонтолошки
проблеми у медицинској
пракси;
Правно-етички
проблеми медицинске

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 критички
процењује
непожељне
појаве у
моралном
животу људи,
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4.

Морални
аспекти
здравственог
позива

7

праксе;
Дискриминација
(класна, политичка,
етничка, полна и
морална);
Морални аспекти мита и
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.

 Моралне обавезе
здравствених радника
према болесницима;
 Лекарска тајна и
право пацијента на
приватност;
 Етички проблеми у
приватној
медицинској пракси;
 Етички аспекти

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
 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).

 се односи
према
пацијенту
поштујући
принцип
primum non
nocere;
 брани став
да је људски
живот
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биоинжењеринга и
генетских
истраживања.









Укупан број часова:
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Корелација:



Здравствена психологија
Српски језик
Историја
Грађанско васпитање
Верска настава
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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
одређена
теорија
примењује у
животу и у
струци
здравствени
х радника;
искаже
критички
однос
према
постојећој
моралној
пракси на
основу
стеченог
знања;
прaти
савремену
медицину и
практикује
новине у
третману.
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Образовни профил:
Физиотерапеутски техничар
Назив предмета:
Кинезиологија
Разред:
2.
"Просветни гласник", број 9 од 17.8.2015.
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Годишњи фонд
часова:
70
35
/
Недељни фонд часова:
1
2
/
Подела одељења у
групе:

Практична настава:

/
/

Три групе (до 10 ученика по групи)

Циљеви предмета:

─ Стицање знања о појму, историјском развоју и значају предмета кинезиологије као научне
дисциплине;
─ Стицање знања о методама мерења нормалне функције локомоторног система;
─ Стицање знања о морфолошко-структурним и функционалним карактеристикама костију,
зглобова и мишића;
─ Стицање знања о општим карактеристикама полуга и начину одређивања тежишта тела;
─ Стицање знања о векторским карактеристикама силе мишића и силе гравитације;
─ Оспособљавање ученика за процену функционалних способности зглобова и мишића и других
моторних способности;
Ред.
број

Модул

Број
часо
ва

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

31

Теорија:
Историјски развој
кинезиологије;
дефиниција, предмет
изучавања кинезиологије
и њен значај;
Антропометрија,
антропометријски
индекси, мерење обима
покрета у зглобовима,
мерење мишићне снаге и
мишићног рада, мала
спирометрија и
осцилографија.
Вежбе:
Упознавање ученика са
карактеристикама
кабинета за кинезиологију
и његове опреме,
Дефинисање
антропометрије и њеног
значаја;
Извести мерење телесне
висине;
Извести мерење телесне
тежине;
Извести мерење кожног
набора, типови калипера;
Примена
антропометријских

Увод у
кинезиологију
и методе
мерења
нормалне
функције
локомоторног
система

1.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеноm модулу
ученик ће бити у стању да:

Теорија:
дефинише појам и
наведе историјат и
важност изучавања
кинезиологије као
научне дисциплине која
примењује; нормалан
покрет као средство
лечења.
Вежбе:
дефинише методе
мерења нормалне
функције локомоторног
система;
препозна и примени
опрему у кинезисали;
примени методе
мерења нормалне
функције локомоторног
система.

Вредновање
остварености
исхода

тестови
знања
усмено
излагање
активност на
часу
праћење
практичног
рада
тест
практичних
вештина
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Елементи
локомоторног
система у
функцији
покрета

2.

52

индекса;
Извођење спирометрије;
Извођење плантографије;
Процена телесног става;
Извођење мерења
кривина кичменог стуба и
симетричних тачака;
Извести мерење телесних
обима;
Извести мерење дужине
телесних сегмената.
Теорија:
Морфологија и грађа
костију; архитектура
костију;
Хистохемијска подела
коштаног ткива;
Раст и развој коштаног
ткива (остеогенеза);
Анатомска и подела
зглобова (непокретни и
покретни зглобови);
Биомеханички аспекти
структуре и функције
зглобова;
Споредне творевине
зглоба;
Врсте покрета у
зглобовима и осовине и
равни у којима се врше
покрети;
Функционална подела
зглобова (једноосовински,
двоосовински,
троосовински).
Вежбе:
Препознавање врсте мерних
инструмената
(класични угломер,
гравитациони угломер,
сантиметарска трака );
Извођење мерења обима
покрета главе и врата;
Извођење мерења обима
покрета трупа;
Извођење мерења обима
покрета горњих
екстремитета: раме, лакат,
шака и прсти;
Извођење мерења обима
покрета доњих
екстремитета: кук, колено и
стопало;
Дефинисање почетних
полoжај за мерење обима

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија:
разликује облике
костију и да зна њихову
грађу и функцију;
препознаје и разликује
грађу и функције
покретних и
непокретних зглобова;
разликује врсте покрета
у зглобовима као и
осовине и равни у
којима се ти покрети
врше;
разликује зглобове на
основу врсте покрета
који се у њима врше.

тестови
знања
усмено
излагање
активност на
часу
праћење
практичног
рада
тест
практичних
вештина

Вежбе:

изведе мерење обима
покрета класичним и
антигравитационим
угломером у свим
зглобовима;
разликује врсте
покрета, као и равни и
осовине у којима се и
око којих се они врше.
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покрета;
Извођење мерења кривина
кичменог стуба и
симетричних тачака;
Дефинисање разлике у
мерењу класичним и
гравитационим угломером.

Мишићни
систем

3.

12

Коштане полуге
и векторске
карактеристике
сила везаних за
покрет

4.

10

Теорија:
Физиолошка својства
мишића, морфологија и
грађа;
Физиолошка анатомија
скелетног мишућног
ткива;
Генерални механизам
настанка мишићне
контракције;
Молекуларни механизам
настанка мишићне
контракције;
Снага мишићне
контракције и фактори од
којих зависи;
Подела контракција
према снази;
Дефиниција моторне
јединице (мион); закон
,,све или ништа”;
Замор мишића-поступци
отклањања замора;
Енергетика мишићне
контракције и системи
који је обезбеђују.

Теорија:
сликовито опише
особине, изглед и грађу
скелетног мишића;
објасни генерални и
молекуларни
механизам настанка
мишићне контракције;
дефинише снагу
мишићне контракције
и разуме факторе од
којих зависи;
дефинише замор
мишића и разуме
механизам његовог
настанка, као и
поступке за његово
отклањање;
меморисати редослед
укључивања
енергетских система у
зависности од
интензитета мишићне
активности
разуме различите
патофизиолошке
механизме у настанку
замора;

тестови
знања
усмено
излагање
активност на
часу

Теорија:
Опште карактеристике
полуга и тачке које их
дефинишу;
Коштане полуге првог,
другог и трећег реда
(примери у организму);
Тежиште тела и тежишта
појединих сегмената;
Начини одређивања
тежишта тела;
Мишић као сила
(векторске
карактеристике силе
мишићне контракције);
Обртни момент силе
мишића и обртни момент
силе терета;

Теорија:
опише особинеполуга и
тачке које их дефинишу;
разликује поједине
врсте полуга;
меморише појам
тежишта тела и
тежишта појединих
сегмената;
меморише начине
одређивања тежишта
тела;
разликује полуге првог,
другог и трећег реда;
објасни векторске
карактеристике силе
мишића и силе
гравитације.

тестови
знања
усмено
излагање
активност на
часу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Гравитација као сила
(векторске
карактеристике силе
гравитације).

Укупан број часова:

105

Корелација:
анатомија и физиологија,
физика,
математика,латински
језик,биологија.

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Масажа
Други
"Просветни гласник", број 9 од 17.8.2015.
Годишњи фонд
часова:
Недељни фонд часова:

Теоријска настава:

Подела одељења у
групе:

Три групе (до 10 ученика по групи)

35
1

Вежбе:

70

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

/
/

/

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 међухватова;
─ Стицање знања о извођењу мануелне масаже тела;
─ Оспособљавање ученика за извођење 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.
Ред.
број

1.

Модул

Припрема за
масажу и
физиолошко
дејство
масаже

Број
часо
ва

32

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

ИСХОДИ
По завршеноm модулу
ученик ће бити у стању да:

Теорија:
Теорија:
 објасни физиолошко
 Историјски развој
дејство масаже на
масаже;
одређена ткива,
 Појам и подела масаже;
органе и системе;
 Дејство масаже кожу,
 наведе и препозна
мишиће и зглобове;
индикације и
 Физиолошко дејство
контраиндикације за
масаже на крвоток и
масажу.
лимфоток;
 Физиолошко дејство
Вежбе:
масаже на нервни
 уреди простор, сто и
систем;
да изабере
 Дозирање и трајање
одговарајуће
масаже;
средство за масажу;
 Индикације и
 изврши правилну
контраиндикације за
психофизичку
примену масаже.
припрему за масажу.
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Вредновање
остварености
исхода

тестови
знања;
усмено
излагање;
активност на
часу;
праћење
практичног
рада;
тест
практичних
вештина
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2.

Техника
мануелне
масаже

за приод 2018-2022. год.

76

Вежбе:
Вежбе у блоку:
 Опрема простора за
• изведе правилну
масажу;
комуникацију са
 Припрема стола и
пацијентом;
средстава за масажу;
• уради анамнезу,
 Пријем пацијента за
припреми болесника за
масажу и узимање
масажу и да га постави
анамнезе ;
у одговарајући положај,
 Психичка и физичка
припрема пацијента за релаксира пацијента;
масажу и одређивање
• уради правилно
почетног положаја;
дозирање и трајање
 Одређивање врсте,
масаже.
интензитета и трајања
масаже;
 Релаксација пацијента;
 Припрема
физиотерапеутског
техничара за масажу
Вежбеу блоку:
 Психичка и физичка
припрема пацијента за
масажу и одређивање
почетног положаја;
 Одређивање врсте,
интензитета и трајања
масаже.
Теорија:
Теорија:
 Основни масажни
 објасни дејство
хватови;
основих масажних
 Масажни хват глађење :
хватова и
дејство и
међухватова;
карактеристике;
 разликује основне
 Масажни хват трљањемасажне хватове и
дејство и
међухватове;
карактеристике;
 објасни и препозна
 Масажни хват гњечењефизиолошка
дејство и
дејстава масажних
карактеристике;
хватова и
 Масажни хват лупкање међухватова на
дејство и
организам;
карактеристике;
 разликује индикације
 Масажни хват вибрације
и контраиндикације за
- дејство и
примену масаже.
карактеристике;
 Масажни међухватови : Вежбе:
чешљање,пеглање,наби  уради правилно
рање коже, ваљање,
дозирање масаже;
чупкање, штипкање,
 правилно изведе
истезање, растресање,
масажне хватове и
браздање, шмирглање,,
међухватове.
индијанска ватра” ,,
ластин реп”
Вежбе у блоку:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

тестови
знања;
усмено
излагање;
активност на
часу;
праћење
практичног
рада;
тест
практичних
вештина
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3.

Парцијална и
општа масажа

за приод 2018-2022. год.

92

Вежбе:
 правилно одреди
 Начини извођења
врасту хватова и
масажног хвата глађење;
међухватова код
 Начини извођења
различитих
масажног хвата трљање;
пацијената.
 Начини извођења
масажног хвата
гњечење;
 Начини извођења
масажног хвата лупкање;
 Начини извођења
масажног хвата
вибрације;
 Начини извођења
масажних међухватова:
чешљање,пеглање,наби
рање коже, ваљање,
чупкање, штипкање,
истезање, растресање,
браздање, шмирглање,
индијанска ватра, ластин
реп
Вежбе у блоку:
 Увежбавање масажног
хвата глађење;
 Увежбавање масажног
хвата трљање;
 Увежбавање масажног
хвата гњечење;
 Увежбавање масажног
хвата лупкање;
 Увежбавање масажног
хвата вибрације;
 Увежбавање масажних
међухватова:
чешљање,пеглање,наби
рање коже, ваљање,
чупкање, штипкање,
истезање, растресање,
браздање, шмирглање,
индијанска ватра, ластин
реп
Теорија:
Теорија:
 објасни дејство
 Масажа лица;
основих масажних
 Масажа врата;
хватова и
 Масажа леђа;
међухватова;
 Масажа раменог

разликује основне
појаса;
масажне хватове и
 Масажа шаке;
међухватове;
 Масажа лакта и

објасни и препозна
подлакта;
физиолошка
 Масажа надлакта;
дејстава масажних
 Масажа стопала;
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тестови
знања;
усмено
излагање;
активност на
часу;
праћење
практичног
рада;
тест
практичних
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 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.
Вежбе:
 Начин извођења
масаже лица;
 Начин извођења
масаже врата;
 Начин извођења
масаже леђа у седећем
положају;
 Начин извођења начин
извођења масаже
раменог појаса;
 Начин извођења
масаже шаке;
 Начин извођења
масаже лакта и
подлакта;
 Начин извођења
масаже надлакта;
 Начин извођења
масаже стопала;
 Начин извођења
масаже потколенице ,
колена и натколенице
у дорзалном
декубитусу;
 Начин извођења
масаже потколенице и
натколенице у
вентралном
декубитусу;
 Начин извођења
масаже глутеалне
регије;
 Начин извођења
масаже грудног коша
 Начин извођења
масаже трбуха;
 Начин извођења опште
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хватова и
вештина
међухватова на
организам;
разликује индикације
и контраиндикације за
примену масаже.

Вежбе:
 уради правилно
дозирање масаже;
 правилно изведе
масажне хватове и
међухватове.
Вежбе у блоку:
 правилно одреди
врасту хватова и
међухватова код
различитих
пацијената.
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за приод 2018-2022. год.
масаже – редослед
сегмената.
Вежбе у блоку:
 Увежбавање масаже
лица;
 Увежбавање масаже
врата;
 Увежбавање масаже
леђа у седећем
положају;
 Увежбавање масаже
раменог појаса;
 Увежбавање масаже
шаке;
 Увежбавање масаже
лакта и подлакта;
 Увежбавање масаже
стопала;
 Увежбавање масаже
потколенице; колена и
натколенице у
дорзалном декубитусу;
 Увежбавање масаже
потколенице и
натколенице у
вентралном
декубитусу;
 Увежбавање масаже
глутеалне регије;
 Увежбавање масаже
грудног коша;
 Увежбавање масаже
трбуха;
 Увежбавање опште
масаже – редослед
сегмената.

Укупан број часова:

200

Корелација:
 Биологија
 Физика
 Анатомија и физио-логија
 Латински језик
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Грађанско васпитање
II

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

35

Подела одељења у
групе:

Да

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:






Ред.
број

Упознавање ученика са врстама права и природом (универзалност, целовитост,
недељивост)
Упознавање ученика са начинима и механизмима заштите права
Сагледавање значаја личног ангажовања у заштити сопствених права и права других људ
Подстицање ученика на активну партципацију у животу школе
Развијање вештина планирања акција

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

19

●
●
●
●

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода


1.

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Потребе и права
Права и правила
Права и закони
Међународна
документа о заштити
права
Права и вредности
Врсте права
Односи међу
правима
Сукоб права
Дечја и људска права
Конвенције и
заступљеност права у
штампи
Одговорност
одраслих
Одговорност деце
Кршење права
детета
Заштита права
детета

● Објасни значење и
смисао људских
права
● Разликује врсте
људских права
(лична, политичка,
социјалноекономс
ка, културна,
здравствена
права)



Праћење
оствареност
и исхода
Активност
на часу

● Анализира и
објашњава однос
права и
одговорности
● Објасни
целовитост и
узајамну
повезаност
људских права
● Објасни
универзалност и
развојност
људских права
● Објашњава
потребу посебне
заштите права
детета
● Проналази
примере и
показатеље
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остваривања и
кршења људских
праваа
● Процени положај
појединца и
друштвених група
са аспекта
људских права
● Објасни
механизме и
начине за заштиту
људских права
● Анализира и
тумачи основна
међународна и
домаћа документа
из области
људских права
● Објасни улогу
најзначајнијих
институција и
процедуре
заштите људских
права
Објасни улогу
појединца и група у
заштити људских
права

:
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

16

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

Идентификује
проблеме у својој
локалној
заједници/ школи

●

Анализира
изабране
проблеме,
изучава их

●

Предлаже
активности и
дискутује о њима
са осталим
члановима тима

●

Сарађује са
члановима тима и
учествује у
доношењу
одлука

●

Формулише
циљеве и кораке
акције

●

Иницира
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активности ,прати
их и оцењује их
● Представи путем
јавне презентацију
нацрт акције и
резултате акције

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

35

Физиотерапеутски техничар
Верска настава
Други

Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном
гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

35
1

Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој
историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и
духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање
других религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и
достигнућа човечанства.
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној
број
Модул/
по модулу/теми
остварености
теми/модулу ученик ће
Тема
исхода
бити у стању да:

I – УВОД
1.

1. Понављање
кључних појмова
обрађених у
првом
разреду средње
школе

1

• Специфичности наставе
Православног катихизиса
у
средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о Богу, Цркви
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• моћи да сагледа
садржаје којима ће
се бавити
настава
Православног
катихизиса у току 2.
године
средњошколског или

Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и исхода
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као
богослужбеној заједници,
хришћанском животу.

2.

II - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА
2. Стварање света

8

3. Стварање
човека по икони и
подобију Божјем
4. Творевина и
човеково место у
њој
5. Свет је створен
са циљем да
постане Црква

• Библијска сведочанства
о стварању света и
човека;
• Учење Цркве о стварању
света и човека;
• Последице стварања ни
из чега по природу и
човека;
• Творевина и човеково
место у њој;
• Свет је створен са
циљем да постане Црква;
• Православна
иконографија о стварању
света.

6. Представе
стварања света и
човека у
православној
иконографији

3

III ПРАРОДИТЕЉСКИ
ГРЕХ
7. Библијска
повест о
прародитељски
греху
8. Прародитељски
грех као
промашај
циља стварања

6

• Библијска и светоотачка
сведочанства о
прародитељском греху;
• Последице
прародитељског
греха;
• Еколошки проблем као
једна од последица
човекове отуђености од
Бога;
• Превазилажење

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

гимназијског
образовања;
• моћи да уочи какво
је његово предзнање
из градива
Православног
катихизиса
oбрађеног
у претходном
разреду школовања.
• моћи да
интерпретира учење
Цркве о
стварању света;
• моћи да објасни да
је човек икона Божја
зато што је слободан;
• моћи да објасни да
је човек подобије
Бога зато што је
способан за
заједницу;

наставе) наставник
ће остварити на два
начина:

процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
-путем анкетних
евалуационих
листића;
• провером знања
које ученици
усвајају на часу и
испитаивањем
ставова;

• моћи да објасни да
је Бог створио свет са
циљем да вечно
живи у заједници са
Њим;
• бити подстакнут да
просуђује о смислу
постојања човека и
света;
• моћи да разликује
особености
створеног и
нествореног;
• моћи да развија
одговорност за
сопствени живот и
живот других;
• моћи да
преиспитује и
вреднује сопствени
однос према Богу,
другом човеку и
према творевини
Божјој.
• моћи да објасни у
чему се састоји
прародитељски грех;
• моћи да сагледа
последице
прародитељског
греха и начин
њиховог
превазилажења;
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9. Светоотачко
тумачење
прародитељског
греха
10. Јединство
човека са Богом –
једини начин да
се превазиђе
смрт
11. Човекова
злоупотреба
творевине
12.
Прародитељски
грех у светлости
богослужбених
текстова

4

IV – СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
АДАМА ДО
ИЗРАИЉА)
13. Каин и Авељ
14. Ноје и барка,
као праслике
Христа и цркве
15. Црква и
Вавилонска кула
16. Авраамов
завет са Богом и
наговештај Цркве
Христове
17. Жртвовање
Исака као
праслика жртве
Христове
18. Јаков постаје
Израиљ

еколошке кризе је могуће
повратком човека у
заједницу са Богом;
• Појам прародитељског
греха у богослужбеним
текстовима.

6

• Тајна Христова у
историји
спасења;
• Лични однос са Богом
Старозаветних
патријараха и праотаца;
• Праслике Христа и
Цркве у периоду
старозаветних
патријараха и праотаца

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да објасни
каква је улога човека
у остваривању
назначења света;
• моћи да просуди о
важности
учествовања у
литургијском
сабрању за
сопствено спасење;
• бити подстакнут да
се одговорније
односи
према природи;
• моћи да стекне
увид у личну
одговорност за
своје поступке;
• моћи да уочи
значај покајања за
својеспасење.
• моћи да уочи да се
Бог у Старом и Новом
Завету открива као
личност и да позива
човека у заједницу са
Њим;
• моћи да, на
примеру Каина и
Авеља, закључи
да је свако убиство –
братоубиство;
• моћи да, на
примеру Ноја, схвати
значење појма
праслика Христа и
Цркве као
местаспасења;
• моћи да, на
примеру Вавилонске
куле, схвати да ни
једна људска
заједница мимо Бога
не води остварењу
човековог
назначења;
• моћи да разуме да
је откривење
Аврааму почетак
остваривања Цркве у
историји;
• бити свестан да је
за богопознање
неопходан личан
сусрет са Богом;
• моћи да разуме да
је обећање
потомства дато
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Аврааму духовног
карактера.

5.

V - СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
МОЈСИЈА ДО
ХРИСТА)
19. Откривење
Бога Мојсију
(ЈХВХ, ὁὢν)
20. Пасха
21. Месија циљ
старозаветних
ишчекивања
22. Давид и
Соломон
23. Испуњење
старозаветних
пророштава у
Исусу
24. Праслике
Свете Тројице,
Исуса Христа и
Цркве у Старом
Завету
(систематизација
теме)

8

• Повезивање појмова:
Стари и
Нови Израиљ; мâна и
Причешће, Пасха и
Васкрсење,
Педесетница и Силазак
Светог Духа на Апостоле,
Помазаник или Месија;
• Месија – циљ
старозаветних
ишчекивања;
• Откривење Бога
Мојсију;
• Пасха;
• Давид и Соломон;
• Делатност
старозаветнихпророка;
• Испуњење
старозаветних
пророштава у Исусу
Христу;
• Праслике Свете Тројице,
Исуса Христа и Цркве у
Старом Завету.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• знати да је
старозаветна вера –
вера у једнога
Бога;
• моћи да објасни
нека од
старозаветних
пророштава која су
се остварила у
личности Христовој;
• моћи да наведе
који старозаветни
догађаји јесу
праслика Сина
Божјег и новозаветне
Цркве.
• моћи да повезује
догађаје
старозаветне и
новозаветне
историје;
• моћи да уочи
разлику
између
уобичајеног значења
речи пророк и њеног
библијског смисла;
• моћи да, на
примеру пророчке
делатности,
увиди значај старања
о
социјално
угроженим
категоријама
друштва;
• моћи да схвати, на
примеру Израиља,
да Црква има
наднационални
карактер;
• моћи да упореди
Десет заповести са
Христовим
заповестима о
љубави;
• знати да је
месијанска идеја
присутна током
старозаветне
историје;
• моћи да промишља
о сопственом месту у
историји спасења;
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VI –
СТАРОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
25. Мудросна
књижевност –
одабрани одељци
26. Одабрани
одељци из
Псалама
Давидових
27. Старозаветни
списи у
богослужењу
Цркве

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
5

• Мудросна књижевност;
• Псалми Давидови;
• Пророци Илија и
Јелисеј;
• Старозаветни списи у
богослужењу Цркве.

35

Корелација
1.Српски језик и књижевност
2.Историја
3.Географија
4.Екологија
5.Физика:
6.Философија
7.Социологија
8.Ликовна култура
9.Музичка култура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да се,
подстакнут
примерима, смелије
суочи са грехом
самооправдавања и
сваким грехом,
уопште;
• моћи да уочи у
којој мери је
напредовао
исавладао градиво
Православног
катихизиса 2.
разреда средње
школе.

1214

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
ТРЕЋИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Српски језик и књижевност
трећи

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

90
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у групе:

/

Циљеви предмета:

●
●
●
●
●

Упознавање са основним одликама правца, представницима и њиховим делима
Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима
Систематизовање знања о основним правилима грађења речи
Упознавање ученика са основама лексикологије
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
Ред.
број

Тема

Модерна
1.

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

26

● 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

● 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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
остварености
теме кроз
тестове, писано
и усмено
изражавање и
писмене
задатке
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Међуратна
књижевност

27

3.

Творба речи

5

3.

Лексикологија

6

2.

● Европска књижевност
између 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 међуратна
књижевност
● М. Бојић: „Плава
гробница“
● Д. Васиљев: „Човек пева
после рата“
● М. Црњански: „Суматра“
● 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
извођењу речи
● Важнији модели за
извођење именица,
придева и глагола
● Основни појмови о
творби сложеница и
полусложеница
● Основни појмови из
лексикологије (лексема,
њено значење)
● Полисемија и
хомонимија
● Синонимија и
антонимија
● Састав лексике српског
књижевног
(стандардног) језика
● Дијалектизми,архаизми
и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

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

● препозна и одрeди
вредност лексеме
● уме да се служи
речницима
● наведе примере
синонима,
антонима,
хомонима,
жаргона…
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историзми,неологизми,
жаргонизми, вулгаризми
● Фразеологизми
● Термини
● Речници и служење
њима
● Основна
правила
спојеног,
полусложеничког
и
одвојеног писања
Скраћенице

● примени
правописна правила
у писању
сложеница,
полусложеница и
синтагми
● скраћује речи у
складу са
прописаним
правилима
● износи став,
користи аргументе и
процењује опште и
сопствене
вредности у
усменом и писаном
изражавању

4.

Правопис

5

5.

Култура
изражавања

21

●
●
●
●
●

Укупан број часова:

90

Корелација:
Интегративни наставни приступи са општим и стручним предметима, са
уметничким, образовним и културним институцијама, у редовној и
процесној настави у складу са темом и наставним садржајем.

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

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

Физиотерапеутски техничар
Енглески језик
трећи

Правилник о наставном плану и програму....број 9/ 2015.
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
СЛУШАЊЕ
Оспособљавањеученика заразумевањеусменог говора
ЧИТАЊЕ
Оспособљавањеученика заразумевањепрочитаних текстова
ГОВОР
Оспособљавањеученика закраткомонолошкоизлагање и заучешће удијалогу настраном језику
ПИСАЊЕ
Оспособљавањеученика записање краћихтекстоваразличитогсадржаја
ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавањеученика заучешће удијалогу настраном језику иразмену краћихписаних порука
МЕДИЈАЦИЈА
Оспособљавањеученика дапреводи, сажимаи препричавасадржај краћихусмених иписаних текстова
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
Оспособљавањеученика дакористе медијекао извореинформација иразвијајукритичкомишљење у вези
са њима
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

1.

Модул/
Тема

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

ОПШТЕ ТЕМЕ

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,
институције у земљама
чији се језик учи
•
Културни живот
(међународни пројекти и
учешће на њима)
•
Заштита
човекове околине
(волонтерски рад)
•
Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији)
•
Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик учи
•
Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

•
Свакодневни
живот (генерацијски
конфликти и начини
превазилажења)
•
Образовање
(образовање за све,
пракса и припреме за
будуће занимање,
размена ученика)
•
Познате фирме,
предузећа, установе,
институције у земљама
чији се језик учи
•
Културни живот
(међународни пројекти и
учешће на њима)
•
Заштита
човекове околине
(волонтерски рад)
•
Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији)
•
Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик учи
•
Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

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, уређаји
опрема;
•
гране
медицине/стоматологије;
•
организација и
процес рада у болници
или здравственој
установи (одељења, опис

•
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, уређаји
опрема;
•
гране
медицине/стоматологије;
•
организација и
процес рада у болници
или здравственој
установи (одељења, опис

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:

•
разуме
основне поруке и
захтеве 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
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

Вредновање
остварености исхода

Усмена евалуација,
Писмена
евалуација,
Самоевалуација

•
разуме опис
догађаја и осећања
•
разуме
основни садржај као
и важније детаље у
извештајима,
брошурама и
уговорима везаним
за струку
•
једноставни
м средствима
опише статус и
образовање, будуће
запослење
•
опише
делатност, фирму,
процес рада или пак
преприча
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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;

за приод 2018-2022. год.
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;

телефонски
разговор или одлуке
неког договора у
оквиру познате
лексике
•
образложи
краће своје намере,
одлуке, поступке
•
попуњава
рачуне, признанице
и хартије од
вредности
•
напише
једноставно
пословно писмо
према одређеном
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
•
сажима
садржај текста,
филма, разговара и
сл.

•
идентификуј
е различита
гледишта о истој
теми
•
коректно
употребљава
једноставне
структуре користећи
зависне реченице
(уз одређене
системске
елементарне грешке
које глобални
смисао не доводе у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
питање)

Укупан број часова:

60

Корелација:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски
Немачки језик
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Вежбе:

Српски језик, социологија са правима
грађана, масажа, физикална терапија,

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часо
ва

1.
GEFÜHLE UND
EMOTIONEN

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Liebe und Liebeskummer
4
Liebe ist...?

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

Разговор о осећањима,
ученик је у стању да
испољи емоције на
немачком језику.

2.
FANTASIEN, TRÄUME
UND WÜNSCHE

Wovon träumen die Leute?
4
Traum oder Wirklichkeit?

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Упознавање са научнофантастичним
терминима, описивање
својих снова и
фантазија.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
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Oktoberfest

3.

4.

EVENTS

NEUE
TECHNOLOGIEN

4

Erinnerungen

Eine virtuelle Welt
4
Vorteile, Nachteile

Anglizismen im Deutschen
5.

SPRECHEN SIE
DENGLISH?

4

Dervisch oder Seutsch?

Die Erde braucht uns
6.

UMWELTSCHUTZ

7.

JUGENDWELT

8.

DEUTSCHLAND UND
DIE DEUTSCHEN

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

4

Wir brauchen die Erde

Junge Helden
Wir sind cool

4

Typisch Deutsch, typisch
Serbisch

4

32

Ученик распознаје
предности и недостатке
нове технологије у
виртуелном свету.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова о
познатим темама.
Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
На тему омладине
ученик исказује своје
мишљење какви су
млади данас и ко су
били њихови хероји.
Ученици упознају
немачку културу
упоређујући је са
српском.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Корелација: 5

физиотерапеут
Руски језик
трећа

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Разговора о различитим
манифестацијама,
прославама у Немачкој.

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

30
1

Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да
овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Број
часова

Будьте в
Форме,будьт
е в тонусе

5

Моя семьямое
богатство

5

Земля –наша
мать

5

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Текст:Верховая езда.
«Любовь и моторы»
Что ты делаешь в свободное
время

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

Как получить нужную
информацию.Знакомс
тво с активностями в
свободное время

Умение
рассказывать о
том,что мы
делаем в
свободное время

О трудностях и радостях
жизни в семье.Простая
сравнит ельная
степень.Выбираем
одежду,обувь

Ученики общаются с
продавцом в
магазине,выбирают
одежду и обувь

Употребление
сравнительной
степени.Умение
рассказать о своей
семье.

Текст:»Ночная
фиалка»Обозначение
часового времени.Пре
восходная степень.
«Камчатка»

Ученики учатся
обозначать
время,даты,выражать
невозможность,запрет

Умение рассказать
о животных и
зоопарках.

2.

3.

4.

Культура –
общее
благо

5

Текст:»Воздвигнутые из
пепла»Национальные
группы.В музее

Наименование
представителей
национальных и
территориальных
групп.Дворцы СанктПетербурга

Умение
рассказать о
музееях

5.

Загадка
звуков

5

Текст:Рок-группа
«Кино».Отрицательные
местоимения.Приставочн
ые глаголы движения

Знакомство о
музыкальных
инструментах,жанра
х музыки

Умение
рассказать о
музыке,которую
мы любим
слушать

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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6.

В поисках
мира

Укупан број
часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
5

Текст:»В поисках хлеба и
мира»Притяжательные
местоимения.Причастия

Знакомство с
русской
историей.Гражданск
ая война в
России.Русские
эмигранты в Сербии

30

Корелација:5

Професор руског језика Јелена Животић

Физиотерапеутски техничар
Француски језик
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Правильное
употребление
причастий.Умен
ие передать
события
Гражданской
войны.

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
1.

 Свакодневни живот

(генерацијски
конфликти и начини
превазилажења)
 Образовање
(образовање за све,
пракса и припреме за
будуће занимање,
размена ученика)
 Познате фирме,
предузећа, установе,
институције у
земљама чији се језик
учи
 Културни живот
(међународни
пројекти и учешће на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

 разуме основне

поруке и захтеве
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
стандардним

Вредновање
остварености исхода
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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њима)
 Заштита човекове
околине (волонтерски
рад)
 Медији (штампа,
телевизија,
електронски медији)
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик
учи
 Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

догађаја и
осећања
разуме основни
садржај као и
важније детаље у
извештајима,
брошурама и
уговорима везаним
за струку
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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;

2.



Укупан број часова:

60

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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
попуњава рачуне,
признанице и
хартије од
вредности
 напише
једноставно
пословно писмо
према
одређеном
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
сажима садржај
текста, филма,
разговара и сл.
- стручни предмети
- матерњи језик
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Физичко васпитање
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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:
Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад
на њима;
Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније
сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.
Ред.
број

ИСХОДИ
Тема

1.



Здравствен
а култураи
физичка
активност, као
основа за
реализовање
постављених
циљева и
исхода

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода

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

 Препознати везе
између 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

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању
се обавља
сукцесивно у
току читаве
школске
године, на
основу
методологиј
е праћења,
мерења и
вредновања
ефеката у
физичком

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
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).
Пливање
немамо, делимо
часове на
спортску игру и
физичку
активност

2.

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

вежбе из
корективне
гимнастике, које ће
превентивно
утицати на могуће
негативне утицаје
услед рада у
одабраној
професији.

 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

васпитању –
стандарди за
оцењивање
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма

 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..
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 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);

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.

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.

 Кратко описати
основне
карактеристике и
правила спортске
гране атлетике,
гимнастике и
спортске гранедисциплина 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

СПОРТСКА
карактеристика
ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА физичког
СПРАВАМА И ТЛУ
васпитања важно
Напомена:
да активно
Наставник
учествује у процесу
олакшава, односно
наставе и да
отежава програм на
самостално
основу моторичких
спроводи одређен
способности и
програм физичке и
претходно стечених
спортске
умења ученика.
активности.
1. Вежбенатлу
 Ученици ће
За ученике и ученице: желети да се бави
- из упора за рукама,
физичким, односно
зибом, премах одбочно спортским
до упора пред рукама
активностима
(опружено).
пошто ће сагледати
- комбинација вежби
(детектовати)
која садржи (вежбе се
позитивне
бирају, одузимају или
карактеристике
додају у складу са
физичке и спортске
могућностима ученика):
активности и
плесне кораке; скок са
њихове позитивне
окретом за 1800; окрет на утицаје на здравље,
две или једној нози;
дружење и добро
премет странце; колут
расположење.
напред суножним
 Сагледати
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за приод 2018-2022. год.
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 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
извођења, лепота
доживљаја).
 Ученик ужива у
извођењу покрета и
кретања.
 Ученик наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује их на
школским
спортским
такмичењима и у
слободном
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 Спортска
игра (по
избору)

 Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућностима
школе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
опружањем или
одривом од н/п предњих
и спојено саскок у
предњиху (уз помоћ) до
става на тлу, леђима
према в/п;
- једна притка: залетом
и суножним 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 доупора 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
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора предњег коло
предожно десном, коло
предножно левом;
- из упорастражњегколо

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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за приод 2018-2022. год.
одножнодесном, коло
одножнолевом
Школско такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког васпитања
бира справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике:
састави из система
школских спортских
такмичења и учешће на
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)
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.

Стручно веће
наставника физичког
васпитања, према
програму који сам доноси
(из програма трећег
разреда (програм по

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
избору ученика) у складу
са могућностима школе,
организује наставу за коју
ученици покажу посебно
интересовање

Укупан број часова:

64

Корелација:






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Физиотерапеутски техничар

Математика
трећи
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развијање логичког и апстрактног мишљења;
 Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког

језика;
 Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
 Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи





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.

Ред.
број

1.

и

Модул/
Тема

Експоненцијална
и логаритамска
функција

Број
часова

13

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

 прикаже
аналитички, табеларно
и графички
експоненцијалну
функцију
 реши једноставније
експоненцијалне
једначине
 прикаже

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

 Експоненцијална Вредновање
остварености исхода
функција и њен
вршити кроз:
график
 Eкспоненцијалне  активност ученика
на часу;
једначине
 усмену проверу
 Појам инверзне
знања;
функције

писмену провера
 Дефиниција
знања;
логаритма и особине
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2.

3.

за приод 2018-2022. год.

Тригонометријске 13
функције

Аналитичка
геометрија у
равни

14

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
одређивање вредности
логаритама
 Пројекција вектора
на осу. Мерење угла.
Радијан
 Тригонометријске
функције произвољног
угла. Тригонометријски
круг
 Свођење
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)+bf(x)=аcos(x)
+b

 Системи линеарних
једначина. Гаусов
алгоритам
 Декартов
координатни систем у
равни. Координате
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 Логаритамска
функција
 Појам инверзне
функције
 Једноставније
логаритамске
једначине

 тестове знања.

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност ученика
на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:

активност
ученика на часу;

усмену
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тачке и растојање
између две тачке
 Једначина праве у
Декартовом
правоуглом
координатном систему.
Општи и екплицитни
облик једначине праве
 Једначина праве
одређена тачком и
коефицијентом правца
 Једначина праве
одређена двема
тачкама
 Узајамни положај
две праве
 Нормални облик
једначине праве и
растојање тачке од
праве
 Једначина кружнице
 Узајамни положај
праве и кружнице
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растојање између
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 kи n
 одреди једначину
праве одређену
датом тачком и
датим
коефицијентом
правца
 одреди једначину
праве одређену
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
међусобни положај
праве и кружнице
 одреди једначину

проверу знања;

писмену
провера знања;

тестове знања.
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тангенте кружнице
из задатих услова

4.

Низови

6

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

5.

Елементи
финансијске
математике

6

 Прост каматни рачун
 Примена простог
каматног рачуна (рад са
меницама и са рачуном
штедног улога,
потрошачки кредити)
 Појам сложеног
каматног рачуна

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

 препозна општи
члан низа када су
дати почетни
чланови низа
(једноставнији
примери)
 препозна
аритметички низ и
одреди везу између
општeг члана, првог
члана и
диференције низа
 израчуна збир
првих n чланова
аритметичког низа
 препозна
геометријски низ и
одреди везу између
општeг члана и
првог члана и
количника низа
 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
између простог и
сложеног каматног
рачуна на датом
примеру

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:

активност
ученика на часу;

усмену
проверу знања;

писмену
провера знања;

тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:

активност
ученика на часу;

усмену
проверу знања;

писмену
провера знања;

тестове знања.

8

60

Корелација:
Рачунарство и информатика
Физика, хемија
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Физиотерапеутски техничар
Социологија са правима грађана
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / година.LXIII )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
два

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:





Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси
развој савременог друштва
Развија способност код ученика за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву
Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог
става.
Број

Ред.
број

Тема

Структура и
организација
друштва
1.

часова

12

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми









Појам и елементи
друштва
Друштвене групе
Брак и породица
Друштвена подела
рада
Друштвено
раслојавање
Друштвене установе
и организације
Насеља и
становништво

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

 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
између њих
разликује
особености сеоског
и градског
становништва

Вредновање
остварености исхода

 праћење
остварености
исхода
 тестови знања
 тестови
практичних
вештина
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15

 Политика - вештина



2.











3

Устав и правна
држава

7

 Значење појма устав
 Историјски развој





4

Људска права и
слободе

6

управљања
друштвом
Појам и развој
демократије
Конститутивни
елементи државе
Подела власти
Oрганизације
грађана
Политичке партије
Избори
Скупштина
Државни органи
власти
Аутономија
Локална самоуправа










уставности
Уставност и
законитост
Владавина права –
правна држава
Устав Републике
Србије
Правосудни систем
Републике Србије
(судова и
тужилаштава)

Појам грађанина и
његове обавезе и права
Лична права и слободе
грађана
Политичка права и
слободе грађана
Економска права и
слободе грађана
Породично право
Остала права и слободе
грађана
Заштита права и слобода
грађана
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 Упознавање са

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

 схвати значај устава
као највишег правног
акта
 разликује устав од
закона
 направи преглед
развоја уставности у
Србији
 уочи значај владавине
права и правне
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 грађана
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5

Култура и
друштво

14

 Појам културе и
цивилизације
 Религија
 Настанак
религијског
мишљења
 Монотеистичке
религије
 Хришћанство
 Обичај и морал
 Уметност
 Масовна култура

6

Друштвене
промене и развој
друштва

6

 Појам и врсте
друштвених
промена
 Друштвена
покретљивост
 Друштвени развој

60

Корелација:

Укупан број часова:





 уочи разлику и
сличности између
културе и
цивилизације
 схвати настанак
религије и
религиjског
мишљења
 идентификује
монотеистичке
религије и објасни
специфичности
хришћанства
 разликује обичај и
морал
 схвати разлику
између 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

Историја
Здравствена
психологија
Медицинска
етика
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Образовни профил:
Физиотерапеутски техничар
Назив предмета:
Кинезиологија 2
Разред:
3.
"Просветни гласник", број 9 од 17.8.2015.
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Годишњи фонд
часова:
90
60
60
Недељни фонд часова: 2
3
/
Подела одељења у
групе:

Практична настава:

/
/

Три групе (до 10 ученика по групи)

Циљеви предмета:

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Стицање знања о неурофизиолошкој основи скелетне мускулатуре;
Стицање знања о неурофизиолошкој основи организације ЦНС-а;
Стицање знања о координисаним покретима, аутоматизацији поктера и компензацији функције;
Стицање знања о морфолошкој подели ЦНС-а;
Стицање знања о физиолошкој анатомији церебралног кортекса и функцији појединих његових
делова;
Стицање знања о функцији мозга у комуникацији, мишљењу, учењу и памћењу;
стицање знања о спавању и типовима спавања, као и о пореклу можданих таласа;
Оспособљавање ученика за самостално вршење антропометријских мерења, за процену
функционалних способности мишића и других моторних способности;
Развијање свести ученика о значају физиолошког покрета и снаге мишића;
Развијање свести ученика о значају физиолошког покрета и снаге мишића;
Оспособљавање ученика за вођење медицинске документације;
Оспособљавање ученика за вођење толерантне комуникације са пацијентом,његовом породицоми
члановима тима;
Развијање радних навика, упорности и прецизности у раду .

Ред.
број

Модул

Број
часо
ва

Неурофизиол
ошке
карактеристи
ке скелетне
мускулатуре

1.
35

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

ИСХОДИ
По завршеноm модулу
ученик ће бити у стању да:

Теорија:

Теорија:

Историјски развој
кинезиологије; дефиниција,
предмет изучавања
кинезиологије и њен значај;
Антропометрија,
антропометријски индекси,
мерење обима покрета у
зглобовима, мерење
мишићне снаге и мишићног
рада, мала спирометрија и
осцилографија.

дефинише појам и наведе
историјат и важност
изучавања кинезиологије
као научне дисциплине
која примењује; нормалан
покрет као средство
лечења.

Вежбе:
Упознавање ученика са
карактеристикама кабинета
за кинезиологију и његове
опреме,
Дефинисање
антропометрије и њеног
значаја;
Извести мерење телесне
висине;
Извести мерење телесне
тежине;
Извести мерење кожног
набора, типови калипера;
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Вредновање
остварености исхода

тестови знања
усмено излагање
активност на часу
праћење
практичног рада
тест практичних
вештина

Вежбе:
дефинише методе мерења
нормалне функције
локомоторног система;
препозна и примени
опрему у кинезисали;
примени методе мерења
нормалне функције
локомоторног система.
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Примена антропометријских
индекса;
Извођење спирометрије;
Извођење плантографије;
Процена телесног става;
Извођење мерења кривина
кичменог стуба и
симетричних тачака;
Извести мерење телесних
обима;
Извести мерење дужине
телесних сегмената.

Подела
мишића
према улози у
координиран
ој радњи

2.

38

Теорија:

Теорија:

Кинезиолошке
карактеристике скелетних
мишића (агонисти,
антагонисти, синергисти,
стабилизатори,
неутрализатори);
Координација покрета
(вољни покрети,
манипулације, иницијални
покрети, гравитациони и
циљани покрети);
Аутоматизација покрета и
компензација функције
(учење моторних навика);
Утицај мишићног рада на
крвоток и промене у крви;
Мишићни рад и дисање;
мишићни рад и варење;
улога бубрега у мишићном
раду.

опише особине скелетних
мишића;
објасни координација ,
аутоматизацију покрета и
компензацију функције;
разуме основне
кинезиолошке
карактеристике скелетних
мишића.

тестови знања
усмено излагање
активност на часу
праћење
практичног рада
тест практичних
вештина

Вежбе:
изведе мануелни мишићни
тест мишића покретача
главе, врата и трупа.

Вежбе:
ММТ – мерење снаге
мишића покретача главе и
врата;
ММТ мишића покретача
трупа

Подела
централног
нервног
система и
његова улога
у мишићним
активностима

3.

60

Теорија:

Теорија:

Општа организација нервног
система и подела;
Неурофизиолошке основе
кичмене мождине (рефлексна,

наведе морфолошку
поделу ЦНС-а;
наведе неурофизиолошке
основе кичмене
мождине,продужене
мождине,средњег
мозга,малог
мозга,међумозга,великог
мозга,као и њихове
функције;
наведе улогу
специјализованих региона
у моторном кортексу у
регулацији покрета;
објасни интегративне
функције различитих
делова нервног система у
контроли моторике.

вегетативна и координативна
функција);
Неурофизиолошке основе
можданог стабла (продужена
мождина, мождани мост и
сужење можданог стабла);
Неурофизиолошка основа
средњег мозга и његова
рефлексна функција
(рефлекс усправљања,
хватања, лабиринтни
рефлекс);
Неурофизиолошка основа
малог мозга;
Функционална подела малог
мозга и неуролошки знаци
његовог оштећења;
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Неуролошка основа
међумозга;
Неурофизиолошка основа
великог мозга;
специјализовани региони
моторне контроле у
моторном кортексу човека;
Ексцитација моторних
контролних региона кичмене
мождине примарним
моторним кортексом и
црвеним једром (латерални
моторни систем);
Основна улога базалних
ганглија у планирању
покрета (путаменско коло,
каудатно коло) и
одмеравању интензитета
покрета;
Интегративна функција

уради мерење мишићне
снаге мишића покретача
натколенице, потколенице
и стопала.

различитих делова нервног
система у контроли моторике
(спинални ниво, ниво
ромбенцефалона и ниво
моторног кортекса).

Вежбе:
ММТ мишића покретача
натколенице;
ММТ мишића покретача
потколенице;
ММТ мишића покретача
стопала.

Неурофизиоло
шке
карактеристике
путева
нервногсистем
а

4.

47

Теорија:

Теорија:

Моторни путеви (
tractuscorticospinalispyramidal
is, tr. сorticonuclearis, tr.
сorticocerebelaris);
Екстрапирамидални путеви;
Морфолошке и
функционалне
карактеристике рецептори;
Сензитивни путеви (tractus
spinоthalamicus – Еdingeri)
Систем дорзалнеколумне и
медијалног лемнискуса
(Golli, Burdachi);
Пут несвесног дубоког
сензибилитета;
Рефлекси.

наведе моторне и
сензитивне путеве
наведе пут несвесног
дубоког сензибилитета,
рецепторе и рефлексе.

тестови знања
усмено излагање
активност на часу
праћење
практичног рада
тест практичних
вештина

Вежбе:
уради мерење мишићне
снаге мишића покретача
раменог појаса, надлакта и
подлакта.

Вежбе:
ММТ мишића покретача
раменог појаса;
ММТ мишића покретача
надлакта;
ММТ мишића покретача
подлакта;
ММТ мишића покретача
шаке.
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Функције
специфичних
кортикалних
подручја
великог мозга

5.

23

Теорија:

Теорија:

Физиолошка анатомија
церебралног кортекса;
Функција паријетоокципитотемпоралног
региона мозга;
Функција префронталног
региона мозга;
Функција лимбичке
асоцијационе регије;
Функција брока региона,
региона за препознавање
лица и верникеовог региона;
Концепт доминантне
хемисфере.

објасни функције
појединих лобуса великог
мозга;
разликује врсте мишићних
контракција.

Вежбе:

тестови знања
усмено излагање
активност на часу
праћење
практичног рада
тест практичних
вештина

уради динамометријско
мерење мишићне снаге;
анализирају координирану
мишићну активност кроз
утицај мишића агониста,
антагониста, синергиста и
фиксатора.

Вежбе:
Извођење динамометрије;
Разликовање врсте
мишићних контракција;
Анализа координираних
активности кроз утицај
мишића агониста,
антагониста, синергиста и
фиксатора.

Интелектуалн
е функције
мозга,
мождани
таласи и
спавање

6.

7

Блок настава
7.

60

Теорија:

Теорија:

Функција мозга у
комуникацији: сензорни и
моторни аспекти
комуникације;
Функција корпуса калозума
и комисуреантериор за
преношење мисли, памћења,
вежбања и других
информација између две
церебралне хемисфере
Мишљење, свесност и
памћење;
Улога
синаптичкефацилитације и
инхибиције у процесу
памћења;
Молекуларни механизам
средње дуготрајног памћења;
Дефиниција спавања и
типови спавања; основне
теорије о спавању (нервни
центри, неурохуморалне
супстанце и механизми који
узрокују спавање-улога
серотонина);
Порекло можданих таласа.

објасни сензорне и
моторне аспекте
комуникације;
сликовито опише улогу
синаптичкефацилитације
и инхибиције у процесу
памћења;
усвоји молекуларни
механизам памћења;
објасни типове спавања и
порекло можданих таласа.

Вежбе у блоку:

Изведе мерење обима
свих покрета;
Уради мануелно мерење
снаге мишића тела;
Изведе динамометрију;
Разликује врсте
мишићних контракција;

Понављање усвојених
вештина из мерења обима
покрета главе и врата;
Извођење ММТ-а покретача
главе и врата;
Понављање усвојених

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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вештина из мерења обима
покрета трупа;
Извођење ММТ-а мишића
покретача трупа.

Анализира координиране
активности.

Имплементирање усвојених
вештина из мерења обима
покрета зглоба кука;
Извођење ммт-а мишића
покретача натколенице
Имплементирање усвојених
вештина из мерења обима
покрета зглоба колена;
Извођење ммт-а мишића
покретача потколенице
Имплементирање усвојених
вештина из мерења обима
покрета скочног зглоба;
Мерења обима покрета зглоба
колена;
Извођење ммт-а мишића
покретача стопала.

Укупан број часова:

210

Имплементирање усвојених
вештина из мерења обима
покрета зглоба рамена;
Извођење ммт-а мишића
покретача раменог појаса;
Имплементирање усвојених
вештина из мерења обима
покрета зглоба лакта;
Извођење ммт-а мишића
покретача подлакта;
Имплементирање усвојених
вештина из мерења обима
покрета шаке;
Извођење ммт-а мишића
покретача шаке
Извођење динамометрије;
Разликовање врста
мишићних контракција;
Анализа координираних
активности кроз утицај
мишића агониста,
антагониста, синергиста и
фиксатора.
Корелација:
анатомија и физиологија,
физика,
математика,латински језик,
биологија.
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Масажа
3.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

30
1

60
2

Подела одељења у групе:

До 8 ученика

Настава у блоку:

Практична настава:

60

Циљеви предмета:
-

-

Стицање знања о физиолошком дејству лимфе и о улози лимфе и лимфотока, индикацијама и
контраиндикацијама за извођење лимфне дренаже;
Стицање знања о спортској масажи, миотерапији, ароматерапији, рефлексотерапији и шиатсу масажи;
Стицање знања о етиопатогенези целулита и детекцији афектираног телесног сегмента;
Стицање знања о могућностима примене масаже код појединих патолошких стања;
Оспособљавање ученика за извођење лимфне дренаже по деловима тела, ароматерапије, рефлексотерапије и
миотерапије, да правилно изводи масажне хватове и међухватове током антицелулит масаже и примену
масаже код појединих патолошких стања;
Развијање радних навика, упорности, систематичности и прецизности у раду;
Развијање позитивних особина личности и хуманог односа према пацијенту;
Развијање емпатског става према пацијенту.

Број

Ред.
број

Модул

часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу

Теорија:
Лимфна дренажа
1.



39











Анатомске и
физиолошке
карактеристике
лимфе и лимфног
система;
Припрема
пацијента за
лимфну дренажу;
Лимфна дренажа
лица;
Лимфна дренажа
горњих
екстремитета;
Лимфна дренажа
доњих
екстремитета;
Лимфна дренажа
абдомена;
Лимфна дренажа
предње стране
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ИСХОДИ
По завршеној модулу ученик
ће бити у стању да:

Теорија:


дефинише
физиолошко
дејство и улогу
лимфе и
лимфотока;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације
за лимфну дренажу.

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:







тестове знања
усмено
излагање
активност на
часу
прећење
практичног
рада
тест практичних
вештина

.
Везбе:


правилно примени
лимфну дренажу на
различитим
деловима тела.
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грудног коша;
Лимфна дренажа
леђа и глутаелне
области;
Лимфна дренажа
као део
антицелулит
третмана;
Апаратурна
лимфна дренажаапарат за
пресотерапију.

Вежбе у блоку:






Вежбе:

Припреме
пацијента и
терапеута за
лимфну дренажу;
 Техника извођења
лимфне дренаже
лица;
 Техника извођења
лимфне дренаже
горњих
екстремитета;
 Техника извођења
лимфне дренаже
доњих
екстремитета;
 Техника извођења
лимфне дренаже
абдомена;
 Техника извођења
лимфне дренаже
предње стране
грудног коша;
 Техника извођења
лимфне дренаже
леђа и глутеалне
области;
 Техника извођења
лимфне дренаже
као део
антицелулит
третмана;
 Техника извођења
апаратурне
лимфне дренажеапарат за
пресотерапију.
Вежбе у блоку:
















Увежбавање
припреме
пацијента за
лимфну дренажу;
Увежбавање
лимфне дренаже
лица;
Увежбавање
лимфне дренаже
горњих
екстремитета;
Увежбавање
лимфне дренаже
доњих
екстремитета;
Увежбавање
лимфне дренаже
абдомена;
Увежбавање
лимфне дренаже
предње стране
грудног коша;
Увежбавање
лимфне дренаже
леђа и глутаелне
области;
Увежбавање
лимфне дренаже
као део
антицелулит
третмана;
Увежбавање
апаратурне
лимфне дренжепресо апарат.

припреми
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пацијента за
лимфну дренажу;
изведе и
правилно дозира
лимфну дренажу
на различитим
деловима тела.

Теорија:

Теорија:

Спортска масажа;

Миотерапија по
Бони Пруден;

Ароматерапија;

Основе
рефлексотерапије;

Основе шиатсу
масаже;
Комбиновање масаже
са осталим облицима
физикалне терапије.





2.

Специјални
облици масаже

37

Вежбе:

наведе и препозна
индикације и
контраиндикације за
примену специјалних
облика масаже.

Вежбе:
изведе спортску,
рефлексотерапију и
миотерапију;
примени одговарајући
ароматретман


Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:





тестове знања
усмено
излагање
активност на
часу
прећење
практичног
радатест
практичних
вештина

Примена спортске
масаже;

Примена
миотерапије по
Бони Пруден;

Примена
ароматерапије;

Основе
рефлексотерапије;

Основе шиатсу
масаже;
Технике комбиновања
масаже са осталим
облицима физикалне
терапије


Вежбе у блоку:







Увежбавање
спортске масаже;
Увежбавање
примене
миотерапије по
Бони Пруден;
Увежбавање
примене
ароматерапије;
Увежбавање
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технике
комбиновања
масаже са осталим
облицима
физикалне
терапије.
Теорија:

3.

Антицелулит
масажа

37

Целулит- појам,
етиологија,
стадијуми;
 Дијагностиковање
стадијума целулита;
 Антицелулит масажа
– дејство,
индикације и
контраиндикације;
 Одабир препарата
за антицелулит
масажу;
Индикације и
контраиндикације за
антицелулит масажу.

Теорија:







Вежбе:

Вежбе:






Припрема за рад
(простора, прибора,
пацијента и
физиотерапеутског
техничара за
масажу);
Грешке у раду и
нежељена дејства;
Техника извођења и
дозирање
антицелулит
Масаже;
Начин
апликације
масажних
хватова и
међухватова код
антицелулит
масаже:
 Глађење,
 Фрикције,
 Мешење,
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наведе
етиопатогенезу ,
индикације и
контраиндикације
за антицелулит
масажу;
изведе детекцију
афектираног
телесног сегмента.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:



тестове знања
усмено
излагање
активност на
часу
прећење
практичног
рада
тест практичних
вештина

изводе масажне
хватове и
међухватове
правилним
редоследом;
правилно изабере
препарате за
антицелулит
масажу.

Вежбе у блоку:
правилно изведе
детекцију афектираног
телесног сегмента;
правилно припреми
пацијента за
антицелулит масажу;
правилно изведе
антицелулит масажу.
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Гњечење у Ѕ
формацији,
Шведско
гњечење,
Грабуљање,
Цеђење,
Индијанска
ватра,
Шмирглање,
Чешкање.

Вежбе у блоку:
припрема пацијента
за антицелулит
масажу;
 детекцијуа
афектираног
телесног сегмента;
 увежбавање
антицелулит
масаже.
Теорија:


4.

Масажа код
појединих
патолошких
стања

37

Примена масаже у
трауматологији;
 Примена масаже
након скидања
имобилизације код
фрактура;
 Примена масаже
код ампутација;
 Примена масаже
код обољења
нервног система;
 Примена масаже у
реуматологији;
 Примена масаже
код обољења органа
за варење;
Примена масаже код
болести
кардиоваскуларног
система.


Вежбе:




Масажне технике у
трауматологији;
Масажне технике
код фрактура;
Масажне технике

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Теорија:


дефинише потребну
врсту масаже за
одговарајуће
патолошко стање.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:



Вежбе:


примени масажу
код појединих
патолошких стања.






Вежбе у блоку:


тестове знања
усмено
излагање
активност на
часу
прећење
практичног
рада
тест практичних
вештина

изабере
одговарајућу врсту и
изврши правилно
дозирање масаже у
складу са
индивиндуалном
осетљивошћу
пацијента и
анатомским
особеностима
третираног дела
тела.
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код ампутација;
 Масажне технике
код обољења
нервног система;
 Масажне технике у
реуматологији;
 Масажне технике
код обољења органа
за варење;
Масажне технике код
болести
кардиоваскуларног
система.
Вежбе у блоку:
Увежбавање
масажних техника у
трауматологији;
 Увежбавање
масажних техника
код фрактура;
 Увежбавање
масажних техника
код ампутација;
 Увежбавање
масажних техника
код обољења
нервног система;
 Увежбавање
масажних техника у
реуматологији;
 Увежбавање
масажних техника
код обољења органа
за варење;
Увежбавање масажних
техника код болести
кардиоваскуларног
система.


Укупан број часова:

150

Корелација:

-

Биологија
Физика
Анатомија и
физиологија
Латински језик

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеут
Медицинска биохемија
3

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

60
2

Вежбе:

Настава у блоку:

/

/

Практична настава:

/

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Ред.
број

1.

Упознавање са местом медицинске биохемије у клиничком раду;
Стицање теоријских знања о метаболизму воде и електролита и њиховим поремећајима;
Усвајање теоријских знања о хомеостази водоникових јона и гасовима у крви;
Стицање теоријских знања о структури и улогама аминокиселина, пептида и протеина (простих и
сложених);
Разумевање биолошког и клиничког значаја ензима;
Разумевање метаболизма протеина и значаја;
Стицање теоријских знања о биолошки важним угљеним хидратима, њиховом метаболизму и
његовим поремећајима;
Стицање теоријских знања о биолошки важним липидима, њиховим улогама и метаболизму;
Стицање теоријских знања о липопротеинима и хиперлипопротеинемијама;
Стицање теоријских знања о сигналним системима у организму, као основним механизмима
процеса корелације и регулације;
Схватање значаја праћења вредности биохемијских анализа за утврђивање тежине патолошких
процеса и предвиђање исхода болести;
Схватање улоге и значаја техничара при узимању биолошког материјала за биохемијске анализе.
Модул/
Тема
Телесне
течности и
електролити

Број
часова

8

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми












Предмет и задаци
медицинске биохемије;
Основни појмови о
метаболизму;
Метаболизам воде и
поремећаји;
Метаболизам
електролита;
Поремећаји у
метаболизму
електролита;
Ацидо-базна равнотежа
телесних течности;
Поремећаји ацидо-базне
равнотеже;
Значај и функција
олигоелемената;
Гвожђе-улоге и
метаболизам.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:













објасни појам и
значај биохемије;
објасни основне
појмове о
метаболизму;
објасни
метаболизам воде и
њене поремећаје;
објасни
метаболизам
електролита и
њихове поремећаје;
објасни појам
осмоларности
телесних течности;
објасни ацидо-базну
равнотежу и њене
поремећаје;
објасни значај и
функцију
олигоелемената.






праћење
остварености
исхода;
тестове
знања;
активност на
часу.
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10



















Аминокиселине структура, особине и
значај;
Подела аминокиселина;
Пептиди – структура,
биолошки значајни
пептиди;
Структура протеина;
Особине, подела и
улоге протеина;
Хемоглобин - структура
и функције;
Специфични протеини;
Ензими - биолошки
значај, структура и
особине;
Номенклатура и подела
ензима;
Коензими и
простетичне групе;
Механизам деловања и
фактори који утичу на
активност ензима;
Проензими и
изоензими;
Клинички значај
одређивања ензима.



















3.

Метаболизам
протеина и
аминокиселина

9













Општи појам азота у
организму - биланс
азота;
Протеински минимум,
биолошка вредност
протеина;
Дигестија протеина и
ресорпција
аминокиселина;
Метаболизам протеина;
Метаболизам амонијака
и циклус урее;
Катаболизам хема и
поремећаји;
Метаболизам жучних
боја и поремећаји;
Клинички значај
одређивања протеина у
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објасни структуру и
особине
аминокиселина;
наведе поделу
аминокиселина;
објасни улоге и
структуру протеина;
наведе поделу
протеина;
објасни основне
функције
специфичних
протеина;
објасни грађу и
особине ензима;
наведе поделу
ензима;
објасни механизам
деловања ензима;
објасни функцију
коензима,
проензима и
изоензима;
наведе значајне
ензиме у клиничкој
дијагностици.
објасни појам
биланса азота;
објасни биолошку
вредност протеина;
објасни метаболичке
путеве
аминокиселина у
ћелији;
објасни
метаболизам
аминокиселина и
циклус урее;
објасни катаболизам
хема и метаболизам
жучних киселина;
наведе и објасни
поремећаје
метаболизма хема и
и жучних боја;
процени значај
биохемијских
параметара у
дијагнози обољења.
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крви и урину;
Клинички значај
одређивања
непротеинских азотних
једињења у крви и
урину.







4.

Угљени
хидрати и
њихов
метаболизам



10















Моносахариди – подела
и структура;
Моносахариди - особине
и биолошки значај;
Дисахариди - структура,
особине и биолошки
значај;
Полисахариди структура, особине и
биолошки значај;
Уношење, дигестија и
ресорпција угљених
хидрата;
Метаболизам гликогена
и глуконеогенеза;
Гликолиза;
Кребсов циклус
трикарбоксилних
киселина и
респираторни ланац;
Слободни радикали настанак у физиолошким
условима иелиминација;
Регулација
концентарације глукозе
у крви.






















Липиди-улоге и подела;
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илуструје структуре
најважнијих
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни особине и
биолошки значај
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни дигестију и
ресорпцију угљених
хидрата;
објасни
метаболизам
гликогена,
глуконегенезу и
гликолизу;
објасни Кребсов
циклус и
респираторни ланац;
објасни појам
слобдних радикала и
оксидативни стрес;
објасни регулацију
концентрације
глукозе у крви;
објасни поремећаје у
метаболизму
угљених хидрата.

објасни структуру,
особине и биолошки
значај масних
киселина,
триацилглицерола и
стероида;
објасни значај
фосфолипида у
структури и функцији
биолошких
мембрана;
објасни уношење,
дигестију и
ресорпцију липида;
објасни
метаболизам
липида;
објасни
метаболизам
холестерола;
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9















Масне киселине структура, особине и
биолошки значај;
Триацилглицероли структура, особине и
биолошки значај;
Стероиди - структура,
особине и биолошки
значај;
Фосфолипиди структура и функције
биолошких мембрана;
Уношење, дигестија и
ресорпција липида;
Метаболизам липида:
бета-оксидација масних
киселина;
Метаболизам
холестерола;
Липопротеини структура, метаболизам
и поремећаји;



















6.

Сигнални
системи и
хормони

8







Сигнални системи нервни, ендокрини,
неуроендокрини,
паракрини и аутокрини;
Подела, механизам
деловања и регулација
секреције хормона;
Хормони пептидне и
протеинске структуре;
Хормони деривати
аминокиселина;
Стероидни хормони.
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објасни структуру,
метаболизам и
поремећаје у
метаболизму
липопротеина;
процени значај
одређивања липида
и липопротеина у
обољењима.

објасни механизам
деловања сигналних
система у организму;
објасни механизам
деловања и
регулацију секреције
хормона;
објасни основне
чињенице о
пептидним
хормонима;
објасни основне
чињенице о
хормонима
дериватима
аминокиселина;
објасни основне
чињенице о
стероидним
хормонима.
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
срца;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
бубрега;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
гастроинтестиналног
тракта;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
ендокриних болести;
објасни значај
биохемије у
дијагнози малигних
обољења;
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7.

Биохемија крви
и урина

8










Укупан број часова:

60

наведе најзначајније
хитне анализе и
њихову примену.

Биохемијска
дијагностика болести
срца;
Биохемијска
дијагностика болести
бубрега;
Биохемијска
дијагностика болести
гастроинтестиналног
тракта;
Биохемијска
дијагностика
ендикриних болести;
Биохемијска
дијагностика малигних
болести болести;
Хитна лабораторијска
дијагностика.

 Корелација:
 Хемија
 Биологија
 Анатомија и
физиологија
 Патофизиологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Основи клиничке медицине
3.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

60
2

Подела одељења у групе:

Три групе

Вежбе:

30
1

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета
-Стицање знања о основама медицинске пропедевтике као увода у клиничке предмете;
-Стицањ знања о етиологији , патогенези , клиничкој слици и току болести;
-Стицање знања о болестима крви (анемији , леукемији и хеморагијском синдрому)
-Упознавање са факторима ризика који доводе до настанка кардиоваскуларних болести , клиничкој слици болести,
терапији и превенцији.
-Стицање знања о најчешћим болестима респираторног тракта
-Стицање знања о болестима ендокриног и нервног система
--Стицање знања о реуматским болестима
-Стицање знања о болестима локомоторног система
-Стицање знања о повредама локомоторног система
-Стицање знања о урођеним и стеченим деформитетима
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ по
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми/модулу
број
Модул/
модулу/теми
остварености исхода
ученик ће бити у стању да:
Тема
Медицинска
пропедевтика

7



1.






2.

Болести крви
икардиоваскуларног
система

8










Здравље -појам,
елементи и
фактори који утичу
на здравље;
Симптоми и знаци
болести
Етиологија,
патогенеза
,клиничка слика
Дијагнозаанамнеза ,
физикални преглед
Дијагностичке
процедуре
Историја болести

Болести еритроцита
Болести леукоцита
Хеморагијски
синндром
Фактори ризика
кардиоваскуларних
болести
Реуматска грозница
Исхемична болест
срца -ангина
пекторис , инфаркт
миокарда
Срчана
инсуфицијенција

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-дефинише елементе и
факторе који утичу на
здравље;
-објасни поделу и врсту
симптома и знакова
обољења, као и појам
синдрома;
-објасни шта су
етиологија и патогенеза
обољења ,клиничка
слика и ток обољења;
-објасни шта су
анамнеза и физикални
преглед, историја
болести;
-објасни које
дијагностичке методе и
процедуре
-објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
принципе лечења
анемија;
- објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
принципе лечења
леукемија;
- објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
принципе лечења







практичан рад
активност
ученика на
часу
усмена
провера
знања
тестови знања
праћење
развијености
вештина и
самосталност
и у раду
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3.

Болести
респираторног
система

8








4.

Болести ендокриног
и нербног система

9














5.

Реуматска обољења

12







Артеријска
хипертензија
Поремећај срчаног
ритма

Етиологија
обољења
респираторног
система, мере
превенције
Симптоми изнаци
обољења
респираторног
система
Болести горњих
дисајних путева
Хроничне
опструктивне
болести плућа
Пнеумонија
Болести штитасте
жлезде
Шећерна болест
Епилепсија
Паркинсонизам
Депресија и
неурозе
Схизофренија
Обољења
периферних нерава
Дечија церебрална
парализа
Хемиплегија
Мултипла склероза
Акутни
полирадикулонезр
итис
Општа
симптоматологија
реуматских болести
Реуматоидни
артритис
Јувенилни артритис
Псоријазни
артритис
Дегенеративна
обољењапериферн
их зглобова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

хеморагијског
синдрома;
-објасни мере
превенције обољења
кардиоваскуларног
система;
-објасни
етиопатогенезу,
клиничку слику и
принципе лечења
обољења
кардиоваскуларног
система
-објасни узроке
обољења
респираторног система
и мере превенције;
-објасни најчешће
симптоме и знаке
обољења
респираторног система;
-објасни етиопатогенезу
,клиничку слчику и
дијагностику обољења
респираторног система

-објасни патогенезу,
клиничку слику и
принципе лечења
обољења ендокриног
система;
- објасни патогенезу,
клиничку слику и
принципе лечења
обољења нервног
система;
- објасниклиничку слику
и принципе лечења
обољења психе;
-препозна симптоме код
оболелих од болести
ендокриног и нервног
система
-умети да наведе
симптоматологију и
поделу
реуматскихболести;
-умети да разликује
врсте реуматских
обољења;
-умети правилно да
поступи у случајевима
различитих реуматских
обољења
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6

7.

Обољења
локомоторног
система

10

Повреде

24




































Дегенеративна
обољења кичменог
стуба
Дискус хернија
Ванзглобни
реуматизам
Гихт
Обољења мишићамиопатије
Миотонија
Полимиозитис
Рахитис
Остеопороза
Остеомалација
Остеомијелитис
Неспецифична и
специфична
запаљења зглобова
Појам ,узроци
,врсте повреда
Затворене повреде
Отворене повреде
Преломи кључњаче
и лопатице
Повреде рамена
Преломи рамењаче
Повреде зглоба
лакта
Преломи жбице и
лакатне кости
Повреде шаке
Повреде карлице
Повреде зглоба
кука
Преломи бутне
кости
Повреде колена
Повреде стопала
Повреде вратног
дела кичме
Повреде
тораколумбалног
дела кичме
Повреде главе
Поремећаји свести
Повреде грудног
коша
Повреде плућа
Термичке повреде
Повреде изазване
хемијским
средствима
Повреде нерава
Парализа
фацијалног нерва

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-умети да наброји
обољењаљ костију,
мишића и зглобова
-умети да наведе
специфичности и
симптоме појединих
обољења локомоторног
апарата;
-умети правиолно да
поступи у случајевима
различитих обољења
костију , мишића и
зглобова
-умети правилно да
дефинише врсте и
узроке повреда
-умети да дефинише
специфичности и
симптоме
повредапојединих
делова тела
-умети да дефинише
специфичности и
симптоме делимичних и
потпуних одузетости
појединих нерава
-умети правилно да
поступи у случајевима
различитих повреда и
одузетости
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8.

Урођени истечени
деформитети

Укупан број часова:

12

90

Парализа раменог
нервног сплета
 Парализа n.axillarisa
 Парализа n. radialisa
 Парализа n.
musculocutaneus-a
 Парализа
n.medianus-a
 Парализа n.ulnaris-a
 Парализа
n.femoralis-a
 Парализа
n.ischiadicus-a
 Парализа n.
peroneus-a
 Парализа n.tibialis-a
 Контрактуре
 Улога етиолошких
фактора у настанку
деформитета
 Тортиколис
 Деформитети
грудног коша и
лопатице
 Деформитети
кичменог стуба
 Спина бифида
 Ишчашење кукова
 Деформитети
колена
 Деформитети
стопала
 Улога
физиотерапеутског
техничара у лечењу
урођених и
стечених
деформитета.
Корелација:
-Анатомија и физиологија
-Биологија
-Физикиа
-Фармакологија
-Латински језик
-Микробиологија са
епидемиологијом
-Хигијена и здравствено
васпитање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

.—умети да наброји
етилошке факторе који
доводе до деформитета
-умети да препозна
поједине телесне
деформитете
-умети да наброји и
опише урођене и
стечене телесне
деформитете
-умети правилно да
поступи у случајевима
различитих телесних
деформитета
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Физиотерапеутски техничар
Физикална терапија
III

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

60
2

Подела одељења у
групе:

Три групе

Вежбе:

Настава у блоку:

90
3

Практична настава:

90
/

/
/

Циљеви предмета
 Стицање знања о дефиницији физикалне медицине и њеној улози у лечењу и рехабилитацији повређених и
оболелих, историјату физикалне медицине, њеној подели, као и о подели физикалне терапије;
 Стицање знања о физичким карактеристикама фототерапије, сунчевом спектру и светлосним зрацима,
видљивом делу спектра, његовом дејству као и о општем дејству светлости, изворима у фототерапији,
биолошком дејству фототерапије, индикацијама и контраиндикацијама за фототерапију;
 Стицање знања о термотерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству топлоте на људски организам,
индикацијама и контраиндикацијама за термотерапију;
 Стицање знања о хидротерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству воде на људски организам,
хидротерапијским процедурама , индикацијама и контраиндикацијама за хидротерапију;
 Оспособљавање ученика за примену фототерапијских, термотерапијских и хидротерапијских процедура;
 Оспособљавање ученика за вођење медицинске документације;
 Оспособљавање ученика за вођење толерантне комуникације са пацијентом, његовом породицом и члановима
тима.
 Развијање радних навика,систематичности,упорности и прецизности у раду;
 Развијање позитивних особина личности , хуманог односа и емпатијског става према пацијенту.
Ред.
број

1.

Модул/
Тема
Дефиниција и
подела
физикалне
медицине

Број
часова

31
Т-12
В-4
Б-15

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Теорија:
Дефиниција физикалне
медицине;
 Улога физикалне
медицине у лечењу и
рехаблитацији
повређених и
оболелих;
 Историјат и подела
физикалне медицине;
 Подела физикалне
терапије;
 Физички агенси:
- Физичке основе
деловања агенса;
- Биолошко деловање
агеса;
- Извори физичких
агенса;
- Технике примене
физичкихагенса;
- Дозирање физичких
агенса;
- Озледе настале
деловањем агенса,мере
превенције и заштите

ИСХОДИ





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:





наведе дефиницију
физикалне медицине,
њен историјат и улогу
у лечењу и
рехабилитацији
повређених и
оболелих;
наведе поделу
физикалне медицине и
физикалне терапије;
наведе методологију
изучавања физичких
агенаса.







тестови знања
усмено излагање
активност на часу
праћење
практичног рада
тест практичних
вештина

Вежбе:
 изведе припрему
пацијента за физикалну
терапију;
изведе припрему апарата
за физикалну терапију .
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при раду;
Индикације и
контраиндикације за
примену агенса.

Вежбе:

Фототерапија
2.

81
Т-20
В-36
Б-25

 Припрема пацијента за
физикалну терапију;
Упознавање са опремом и
апаратима за физикалну
терапију.
Теорија:
 Фототерапијадефиниција,
Сунчев
спектар и светлосни
зраци;
 Опште
дејство
светлости;
 Видљиви део спектра и
његово дејство;
 Хромотерапија;
 Физичка својства и
биолошко
(физиолошко)
дејствоУВ зрака;
 Вештачки извори УВ
зрака;
 Локално
и
опште
дејство УВ зрака;
 Регионална
и
индивидуална
осетљивост
на
УВ
зраке;
 Фотосензибилизација и
њен значај;
 Мере заштите од УВ
зрака;
 Индикације
и
контраиндикације за
примену УВ зрака;
 Опасности и грашке
при
раду
са
УВ
зрацима;
 ИР зраци: физичка
својства и физиолошко
дејство ;
 Извори
ИР
зрака,
делoви лампе;
 Опште
и
локално
зрачење ИР зрацима,
светлосна купка;
 Биолошки антагонизам
ИР и УВ зрака;
 Индикације
и
контраиндикације за
примену ИР зрака;
 Хелиотерапија,
физичка
својства,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе дефиницију
фототерапије,
дефинише Сунчев
спектар и опште
дејство светлости;
 наведе дејтва
видљивог дела спектра
и хромотерапије;
 наведе, физичко и
биолошко деловање,
изворе, локално и
опште дество ,
осетљивост, опасности
и гешке, мере заштите ,
индикације и
контраиндикације за
примену УВ зрака;
 наведе појам и значај
фотосензибилизације;
 наведе, физичко и
биолошко деловање,
изворе, локално и
опште дество ,
осетљивост, опасности
и гешке, мере заштите ,
индикације и
контраиндикације за
примену УВ зрака;
 Наведе
биолошки
антагонизам ИР и УВ
зрака;
 наведе, биолошко
деловање
,дозирање,осетљивост,
опасности , индикације
и контраиндикације за
примену
хелиотерапије;
 наведе, физичко и
биолошко деловање,
дество , дозирање,
индикације и
контраиндикације за
примену биоптрона;
 наведе, физичко и
биолошко деловање,
поделу, изворе ,
опасности и гешке,
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принципи примене;
 Индикације
и
контраиндикације за
хелиотерапију;
 Биоптрон – биолошко
деловање, дозирање,
техника примене;
 Индикације
и
контраиндикације за
примену биоптрона;
 Ласер
–
подела,
физичка својства и
биолошко дејство;
 Извори
ласерског
зрачења
Индикације
и
контраиндикације за
примену ласера.
Вежбе:
 Кварц
лампа,делови
лампе, руковање;
 Типови кварц лампи;
 Локално
и
опште
дејство УВ зрака;
 Регионална
и
индивиндуална
осетљивост
на
УВ
зраке;
 Техника
одређивањабиодозе
(припремна
фаза,
техника
извођења,
завршна
фаза,
очитавање биодозе );
 Еритем,
степени
еритема,
латентни
интервал;
 Начини апликовања УВ
зрака,
локално
зрачење, еритемна и
терапијска доза;
 Начин примене општег
зрачења УВ зрацима;
 Мере заштите од УВ
зрака;
 Опасности и грешке
при апликацији УВ
зрака;
 ИР зраци , физичка
својства;
 Извори
ИР
зрака,
делoви лампе;
 Техника
локалног
зрашења ИР зрацима;
 Опсности и грешке при
раду са ИР зрацима;
 Мере заштите при раду

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

мере заштите ,
индикације и
контраиндикације за
примену ласера.
 изведе заштиту себе и
пацијента од штетног
дејства ласерског
зрачења.
Вежбе:
 изведе локалну и
општу апликацијуУВ
зрака и одрeди
биодозу;
 уочи и избегне
опасности и грешке
приликом примене УВ
зрака;
 изведе заштиту себе и
пацијента од штетног
дејства УВ зрака;
 изведе општу и
локалну апликацију ИР
зрака;
 изабере правилно
дозирање ИР зраке;
 изведе комбиновану
примену УВ и ИР зрака;
 изведе примену
биоптрон лампе;
 изведе све технике
примене и правилно
дозира ласерско
зрачење;
 изведе заштиту себе и
пацијента од штетног
дејства ласерског
зрачења
изведе локалну и општу
апликацију УВ зрака и
одрeди биодозу
Вежбе у блоку:
 изведе локалну и
општу апликацију УВ
зрака и одрeди
биодозу;
 уочи и избегне
опасности и грешке
приликом примене УВ
зрака;
 изведе заштиту себе и
пацијента од штетног
дејства УВ зрака;
 изведе општу и
локалну апликацију ИР
зрака;
 изабере правилно
дозирање ИР зраке;
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са ИР зрацима;
 Биолошки
антагонизам;
 Комбинована примена
УВ и ИР зрака;
 Биоптрон – биолошко
деловање, дозирање,
техника примене;
 Техника примене и
дозирање
ласерског
зрачења;
Мере опреза и заштите
код примене ласера.

 изведе комбиновану
примену УВ и ИР зрака;
 примени биоптрон
лампу;
изведе све технике
примене и правилно
дозира ласерско зрачење;

Вежбе у блоку:
 Одређивањебиодозе
(припремна
фаза,
техника
извођења,
завршна
фаза,
очитавање биодозе );
 Примена УВ зрака,
локално
зрачење,
еритемна и терапијска
доза;
 Примена
општег
зрачења УВ зрацима;
 Примена
локалног
зрашења ИР зрацима;
 Примена комбиноване
примене УВ и ИР зрака;
 Примена
биоптрон
лампе;
 Примена и дозирање
ласерског зрачења.
3.

Термотерапија

80
Т-20
В-35
Б-25

Теорија:
 Термотерапијадефиниција, физичке
карактеристике и
физиолошко дејство
топлоте;
 Опште карактеристике
термотерапијских
агенса;
 Начини преношења
топлоте;
 Парафинотерапија:
карактеристике
парафина и деловање
на ткива ;
 Парефинотерапија:
начини наношења;
 Пелоидотерапија:
карактеристике пелода
и деловање на ткива;
 Пелоидотерапија:
начини наношења;
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 наведе дефиницију,
физичке
карактеристике, начине
преношења топлоте и
физиолошко дејство
термотерапије;
 наведе опште
карактеристике
термотеапијских агенса
и начине преношења
топлоте;
 наведе карактеристике
и деловаења
парафинотерапије на
људски организам и
начине наношења;
 наведе карактеристике
и деловаења
пелоидотерапије на
људски организам и
начине примене;
 наведе карактеристике
и деловаења
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 Парафанго терапија:
карактеристике
парафанга и деловање
на ткива;
 Псамотерапија;
 Финска сауна – изглед
и опрема ;
 Јапанска сауна- изглед
и опрема ;
 Топлотни удар;
 Индикације и
контраиндикације за
термотерапију ;
 Криотерапијадефиниција, физичке
карактеристике,
физиолошко дејство
хладноће;
Индикације и
контраиндикације за
криотерапију;
Вежбе:
 Парафинотерапија,
особине и начини
наношења парафина;
 Техника апликације
парафина имерзијом;
 Техника апликације
парафина четком;
 Техника апликације
парафина
парафинским газама;
 Парафинска маска за
лице;
 Грешке при примени
парафинотерапије;
 Технике апликације
парафанготерапије;
 Техника саунирања;
 Грешке у раду при
саунирању;
 Начини апликовања
криотерапије;
 Криомасажа (припрема
леда, техника
извођења, поступак по
завршеној примени);
 Криомасажа лица
Вежбе у блоку:
 Примена парафина
имерзијом;
 Примена парафина
четком;
 Примена парафина
парафинским газама;
 Примена парафинске
маске за лице;
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парафанготерапије на
људски организам ;
 наведе начине
примене
псамотерапије;
 опише финску и
јапанску сауну;
 наведе дефиницију,
физичке
карактеристике,
физиолошко дејство
хладноће.ндикације и
контраиндикације за
криотерапију.
Вежбе:
 примени парафин
четком;
 примени парафин
имерзијом;
 примени парафин
парафинским газама;
 примени парафинску
маску;
 примени пелоид;
 примени парафанго;
 примени саунирање;
 примени криомасажу;
 препозна опасности и
грешке које се могу
јавити у термотерапији.
Вежбе у блоку:
 примени парафин
четком;
 примени парафин
имерзијом;
 примени парафин
парафинским газама;.
 примени парафинску
маску;
 примени пелоид;
 примени парафанго;
 примени саунирање;
 примени криомасажу;
 препозна опасности и
грешке које се могу
јавити у термотерапији.
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48
Т-8
В-15
Б-25

 Примена
парафанготерапије;
 Примена саунирања;
 Примена криотерапије,
криомасаже,
криомасаже лица.
Теорија:
 Хидротерапијадефиниција и
биолошко деловање;
 Локалне купке,
Хауфове и
наизменичне купке:
 опште купке-Хабард
када;
 Терапијски базенизглед, опрема:
 Тушеви:
- Шаркоов
- Шкотски
- Парни туш
 Специјалне (
комбиноване)
хидротерапијске
процедуре
- Подводна масажа
- Бисерна када
- Јакузи када
 Дозирање
хидротерапије;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
хидротерапије.
Вежбе:
 Хидротерапијски блок,
припрема пацијента;
 Начин апликовања
локалних купки,
Хауфове и
наизменичне купке;
 Начин апликовања
општих купки-Хабард
када;
 Терапијски базенизглед, опрема.
 подводна масажа,
припрема пацијента,
каде;
 Тангентор, делови
апарата, начин
руковања;
 Техника апликације и
дозирање подводне
масаже;
 Регионалне
контраиндикације за
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 наведе карактеристике,
начине апликовања и
физиолошко дејство
хидротерапије;
 опише локалне купке;
 опише опште купке;
 опише специјалне
хидротерапијске
процедуре;
 наведе индикације и
контраидикације за
примену
хидротерапије;

 уради правилну
припрему пацијента за
хидротерапију;
 уради апликовање
локалних и општих
купки;
 уради подводну
масажу.
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подводну масажу.

Укупан број часова:

Образовнипрофил:
Назив предмета:
Разред:

240

Физиотерапеутски техничар
Грађансковаспитање 3
3

Правилник о наставномплану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветнигласник'', бр. 7 /2014година. )
Теоријсканастава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

 уради правилну
припрему пацијента за
хидротерапију;
 уради апликовање
локалних и општих
купки;
 уради подводну
масажу.

Вежбе у блоку:
 Примена
хидротерапије у
Хабард кади;
 Примена
хидротерапије у
терапијском базену;
 примена подводне
масаже на различитим
патологијама и на
различитим деловима
тела.
Корелација:
-Анатомија и физиологија
-Биологија
-Физикиа
-Латински језик

Вежбе:

Настава у блоку:

Практичнанастава:

30
1

Подела одељења у
групе:

Циљевипредмета:

-

Ред.
број

1.

Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за
успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.
Модул/
Тема
ДЕМОКРАТИЈ
А И
ПОЛИТИКА

Број
часова

4

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

 Демократија,
политика и власт
 Функционисања
институције
демократије
 Механизми и начини
контроле и
ограничења власти у
демократском
поретку

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

 Објаснипојмоведемократија,
политика, власт,
грађанскиживот
 Наведе разлике
измеђудемократскоги
недемократскогначинаодлучи
вања
 Објасниразлике између
непосреднеипосреднедемокр
атије
 Анализираразличитеначинеог
раничавањавласти

Вредновање
остварености
исхода
Праћењео
стварености
исхода
Активност на
часу
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Разликујенадлежностизаконодав
не,извршне и судскевласти

2

3

ГРАЂАНИН
И
ДРУШТВО

10

 Однос државе и
грађанског друштва
 Појам грађанина
 Значај и начин
учествовања
грађанина у
политици
 Улога грађана у
остваривању права


 Разумеполитичкоодређењепо
јмаграђанин/грађанка
 Разумезначајпоштовањазакон
ау демократскојдржави
 Објасниулогулокалнесамоупр
аве и пословекојимасе
онабави
 Објасникарактеристике и
улогуцивилногдруштва
 Наведемогућностиутицајагра
ђананавласт, правни и
политичисистем
(различитеформеграђанскогу
друживања,
различитеформеграђанскихи
ницијатива и акција)
 Идентификује и
анализирафакторекојиометају
/подстичудемократскиразвојд
руштва

ГРАЂАНСКА
И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И
ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВ
У

9

 Право на грађанску
иницијативу
 Партиципација
грађана у процесу
доношења одлука и
право на
самоорганизовање
грађана
 Улога невладиних
организација

 Објаснипојамљудскихправа
 Наведеврстељудскихправа и
објаснињиховсадржај
 Анализира
предствљањељудскихправа у
актуелниммедијима
 Објасниулогупојединца у
заштити и
оствариањуљудскихправа
 Објаснипојамграђанскеиници
јативе
 Наведенадлежностиопштине
и пословекојимасе онабави
 Разликујеформалнуоднефома
лнеиницијативе
 Наведеформу и
садржајформалногпредлогагр

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ађанскеиницијативе
Наведе
структуру,функционисање,
правила и
процедурерадаСкупштине
ИзведесимулацијузаседањаС
купштинепоштујућисвепроце
дуре у
процесудоношењаодлуканап
редлогграђана
Oбјаснипојам,
карактеристике, улогу и
врстеудруживањаграђана
Идентификује
ианализираактивности и
акцијеудружењаграђана у
својојлокалнојзаједници.



Идентификујепроблеме у
својојлокалнојзаједници
 Анализираизабранепроблем
е, изучаваих
 Предлажеактивности и
дискутује о
њимасаосталимчлановимати
ма
 Сарађујесачлановиматима и
учествује у доношењуодлука
 Формулишециљеве и
коракеакције
 Иницираактивности ,пратиих
и оцењује
Представипутемјавнепрезентаци
јунацртакције и резултатеакције
4

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

Укупанбројчасова:

7

 Избор проблема
 Идентификација
могућих решења
 Припрема нацрта
акције
 Реализација акције
(ван редовних часова
и учионице)
 Анализа реализоване
акције
Представљање
резултата акције

30

Корелација:

 Српскијезик и књижевност
 Историја
Социологија саправимаграђана

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Верска настава
Трећи

Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном
гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

30
1

Подела одељења у
групе:

/

/
/

/
/

/
/

Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој
историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и
духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других
религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Број

Ред.
број

Модул/

часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Тема

I – УВОД
1.

1. Понављање
кључних појмова
обрађених у
другом разреду
средње школе

1

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у средњој
школи и гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених садржаја о
стварању света и
човека, прародитељском
греху и историји
спасења.

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава Православног
катихизиса у току 3.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног
катихизиса обрађеног
у
претходном разреду
школовања.

Вредновање
остварености исхода

Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације наставе и
остварености задатака
и исхода наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:

• процењивањем
реакције ученика или
прикупљањем
коментара ученика
путем
анкетних
евалуационих
листића;
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•провером знања које
ученици усвајају на
часу и испитивањем
ставова;

II – ХРИСТОС

4

ИСТИНИТИ БОГ
2.

• Господ Исус Христос:
Нови
Адам, Месија и Емануил;

• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава

• Исус Христос –
Оваплоћени Логос
Божји;

Православног
катихизиса у току 3.
године

И ИСТИНИТИ
ЧОВЕК
2. Господ Исус
Христос: Нови
Адам, Месија и
Емануил

• Христос истинити Бог и
истинити Човек.

3. Исус Христос –

средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива

Оваплоћени
Логос Божји

Православног
катихизиса обрађеног
у

4. Христос
истинити Бог и
истинити Човек
5. Теологија
иконе

претходном разреду
школовања.

(систематизација
теме)
3.

III -ПРИБЛИЖИЛО

5

•Христова проповед;

СЕ ЦАРСТВО

•Беседа на гори;

БОЖЈЕ...

• Параболе о Царству
Божјем;

6. Почетак
Христове
проповеди

• моћи да закључи да
је Царство Божје
заједница са Христом;
• моћи да увиде
актуелност Христове

• Царство Божје – циљ
Христове проповеди.

проповеди
• знати да је Христова
делатност и проповед

7. Блаженства

8. Беседа на гори

позив свима у Царство
Божје;
• моћи да увиде како
поуке из Христове
проповеди могу да
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примене на сопствени
живот.

9. Параболе о

Царству Божјем

10. Царство Божје
–циљ Христове
проповеди
(систематизација
теме)

4.

IV - ГДЕ ЈЕ
ХРИСТОС ТУ ЈЕ И

7

• Где је Христос ту је и
Царство Божје;

ЦАРСТВО БОЖЈЕ
11. Где је Христос
ту је и Царство
Божје

-Преображење Христово
и објава Његовог
страдања;

12. Преображење

- Лазарево Васкрсење и

Христово и објава

Улазак Христов у

Његовог
страдања

Јерусалим;
-Тајна Вечера-

• моћи да повеже
догађај Преображења
са
литургијском песмом
«Видјехом свјет
истиниј...»;
• моћи да разуме да је
свака заједничка
трпеза израз
заједништва;
• моћи да разуме да
Христос Тајном
Вечером

Христос Нова Пасха;
установљује начин на
који ће остваривати

13. Лазарево
Васкрсење и
Улазак Христов у
Јерусалим

Свети Дух Утешитељ –
Дух

14. Тајна Вечера

заједнице и Цар
Небески.

слика Царства
Божјег
15. Христос Нова
Пасха
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заједницу са својим
ученицима у све дане
до свршетка века;
• моћи да разуме да
сва радост хришћанске
вере извире из свести
о победи над смрћу и
Христовом сталном
присуству;
• моћи да,
причешћујући се,
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доживљава себе

16. Вазнесење и

као учесника Тајне
Вечере;

Други Долазак
Христов

• моћи да у основим
цртама изложи смисао
Христовог страдања и
смрти;

17. Свети Дух

• моћи да објасни да
се Христос вазноси на

Утешитељ – Дух
заједнице и Цар

небо да би узнео
људску природу Оцу;

Небески

• моћи да разуме да се
Христос вазноси на

(систематизација
теме)

небо да би наша вера у
Христа била
слободна(а не
изнуђена);
• знати да је општење
са Христом и данас
могуће у заједници
Духа Светога – у Цркви.
5.

4

• Покајање и праштање;

V - МОЈ ЖИВОТ У

• Труд и ревност;

ХРИСТУ

• Вера и формализам у
вери;

18. Покајање и
праштање
19. Труд и
ревност

• Света Литургија –
пројава Царства
Небеског.

20. Вера и
формализам у
вери

• моћи да разуме да
покајање(преумљење)
значи постављање
Царства Божјег за
приоритет живота;
• моћи да разуме да
покајање подстиче
човека да тражи
Царство Божје;
• знати да истински
однос са Богом не сме
бити формалистички;

21. Света
Литургија

• бити свестан значаја
испуњавања Христових

– пројава Царства

заповести у свом
животу;

Небеског

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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(систематизација

учешћем на Литургији

теме)

учествује у Царству
Божјем.

VI СВЕТОТАЈИНСКИ

4

• Крштење и
Миропомазање;

ЖИВОТ ЦРКВЕ

• Покајање и исповест;

• моћи на основном
нивоу да
тумачиновозаветна
сведочанства о значају

22. Крштење и

• Свештенство;

Крштења;

Миропомазање

• Света Литургија –
светајна Цркве

• моћи да схвати да је
Крштење прихватање

23. Покајање
иисповест
24. Свештенство
25. Света
Литургија
– Светајна Цркве

позива на светост;
• моћи да објасни да
Миропомазање
значипримање дарова
Светог Духа за
служење у
Цркви;

• моћи да схвати да су
исповест и покајање
повратак у наручје
Очево и заједницу
Цркве;
• знати да су службе у
Цркви дарови Духа
Светога;
• моћи да међусобно
разликује различите
службе у Цркви
(епископ, свештеник,
ђакон,
лаик) и увиди њихову
повезаност;
• бити свестан да све
Тајне свој смисао
добијају у Литургији.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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5

НОВОЗАВЕТНА

• Анафора светог
Василија
Великог;

РИЗНИЦА

• Литургијски контекст
молитве Оче наш;

26. Анафора
светог Василија
Великог
27. Литургијски

• Ако једном од ових
малих учинисте, мени
учинисте...;

контекст молитве
Оче наш
28. «Ако једном
од

• Христов однос према
потребитима;

ових малих
учинисте, мени
• Сви сте једно у
Христу...

учинисте...»

• моћи да препозна
догађаје из историје
спасења у Анафори
Василија Великог;
• моћи да тумачи
молитву Оче наш као
литургијску молитву;
• моћи да разуме да
братска хришћанска
љубав своје порекло
има у примеру
Христове љубави;
• бити свестан да
хришћанско
братољубље
превазилази крвно и
национално порекло;

29. Христов однос
• моћи да уочи у којој
мери је напредовао и

према
потребитима

савладао градиво
Православног
катихизиса 3.

30. Сви сте једно
у
Христу

Укупан број часова:

разреда средње
школе.
30

Корелација:
1.Српски језик и књижевност
2.Грађанско васпитање
3.Историја
4.Екологија
5.Географија
6.Ликовнакултура
7.Психологија
8.Социологија
10.Музичка култура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Музичка култура
III или IV

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

60-58
2

Подела одељења у
групе:

/

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:
 Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.














Ред.
број

1
.

Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера композиције.
Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21.
века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког
дела. Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју
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.

Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање
мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Оспособљавање ученика за заједничко извођење

Тема

Изражaјна
средства музичке
уметности
-Музички
инструменти

Број
часова

5

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
Подела музичких
инструмената по начину
добијања тона и по грађи.
● Гудачки
инструменти
● Дувачки
инструменти
● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
●

●

Вредновање
остварености исхода


Препознају и
именују
музичке
инструменте.
Препознаје
карактеристик
е звука и тона
(висину,
јачину,
трајање и
боју) као и
елементе који
на то утичу.




Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
Кратки
информативн
и тестови
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●

Инструменти са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
● Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави и
оркестри.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и Дедур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур, Едур;
Б. А. Моцарт – Це-дур, Гедур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Де-дур.

●

Разликује
инструменте и
ансамбле по
боји звука.
● Препознаје
извођачке
саставе :
инструментал
не, вокалне,
вокално
инструментал
не.
Успоставе корелацију
између врсте
инструмената и
програмског садржаја
музичког дела.

За виолу:
М. Глинка – соната де-мол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из Берлиозовог
Харолда у Италији;
П. Хиндемит – концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.
Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и Сен
Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и Г.
Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт за
харфу и флауту у Це-дуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса, Де
Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за мандолину,
тамбуру, балалајку, цитру.
За дувачке инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за флауту и
оркестар ха-мол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12 концерата;
Ј. Хајдн – концерт Це-дур;
В. А. Моцарт – концерт Цедур;
Сонате Г. Ф. Хендла и Сен
Санс;
Дејан Деспић – 7 пасторала
за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти за
фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у Адуру;
К. М. Вебер – концерти у
еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната за
соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин из
Валкире;
М. Мусоргски – Слике са
изложбе;
Избор песама са фестивала
Драгачевска труба;
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп. 94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал, лејка,
рог.
Дувачки инструменти
других народа – Абориџини
(диџериду), Алпски
рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових, Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и забавне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха, Г. Ф.
Хендла и Ц. Франка.
За хармонику:
Избор уметничке музике за
хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер танго.
За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за
ударљке и челесту.
Избор композиција рок и
џез музике.
Народна музика – тапан,
гоч, даире, тарабука,
кастањете.

2

Класична музика
(општа музичка
анализа и
теорија кроз
слушање музике)
17

● Значај музике у животу
и друштву:првобитна
заједница,стари век и
развој музике у
средњем веку(духовна
и световна музика) (3)
Грегоријански
корал,
Византијско
певање,Кир
Стефан Србин:Ниња сили.
● Ренесанса и барок (8)
Палестрина Л.:Огни белта,
О. ди Ласо: Madona mia
cara, Ехо; Галус: Патер
Ностер; Фрањо Босанац:
Ричеркар бр. 23/I ; Андрија
Мотовуњанин: Песме и
игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба, Хендл Г.Ф.: Музика
на води (одломак),Месија
(Алелуја); Бах Ј.С.: Токата и
фуга
d
–
mol,
Брандебуршки
концерт
бр.3 G – dur
● Преткласика и
класика(8)
Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из соната
за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
изненађења бр 94.G – dur,
Симфонија Д-дур бр. 104
("Лондонска");
Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика, Турски
марш; Бетовен Л.В.:5. и 9.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

●

●

●

Препознаје и
разликује
одлике
стилова у
музичком
изражавању
од
првобитне
заједнице до
данас.
Препознаје
одслушанe
композицијe
у односу на
време
настанка..
Има
позитиван
однос преме
уметничкој
музици
Самоиниција
тивно
посећује
концерте и
друге
музичке
манифестац
ије
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симфонија,За Елизу,
Месечева соната..
● Романтизаm (8)
Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс Ј.:Мађарске
игре по избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична симфонија ;
Романтизам у словенским
земљама:
Руска национална школа Чешка национална школа:
Глинка: Руслан и Људмила
(увертира); Бородин: Кнез
Игор (Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор); РимскиКорсаков: Шехерезада;
Чајковски: Лабудово језеро
(одломци); Сметана:
Продана невеста
(одломци); Дворжак:
Словенске игре (избор).
К. Станковић: Варијације на
песму "Што се боре мисли
моје"; Ст. Мокрањац: X, XI и
XII или XV руковет, Козар,
Њет свјат (из Опела
● Импресионизам (1)
Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
● Музика xx века (2)
Шостакович:Камерна
симфонија;
Прокофјев
С.:Ромео и Јулија; Шенберг:
Пјеро месечар; Стравински:
Петрушка (руска игра).
●

3

Oпера и балет
Oперета и
мјузикл
12(10)

Опера у XVII веку –
Монтеверди;
● Опера у XVIII веку:
озбиљна и комична опера –
Глук;
● Романтичне
опере:
Бизе Ж.: Кармен; Верди
Ђ.:Трубадур; Росини
Ђ.:Севиљски берберин;
Пучини: Тоска,Боеми,
●

Балети :

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Разликује
музичко сценска
дела према
периоду
настанка.
● Разуме
међусобну
повезаност
текста, музике и
покрета.
● Препознаје
историјско
културни
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Чајковски П.И.:Лабудово
језеро,Успавана лепотица;
Прокофјев С.:Ромео и
Јулија.
Оперете Штраус Ј.:Слепи

амбијент у коме
су настала
поједина дела

●

4

Традиционална
музика(народне
песме,игре,плесо
ви)

10

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,електронс
ку,џез и разне
алтернативне
правце.
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слободан
Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..

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

Препознаје
порекло
народних
композиција
према
ритмичко
мелодијски
м
карактерист
икама

●

Прецизно
изводи
ритмичкомелодијске
захтеве у
оквиру
задате
кореографиј
е.

● Џез и блуз:
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис; Били Холидеј; Џон
Колтрејн,Чарли Паркер,
Јован Маљоковић.
● Филм:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Моцарт
филмска
музика:
Е.Мориконе: музика из
филмова: Амелија
Пулен,Титаник, Ватрене
улице, Клавир...
● Сценска
музика:
Ф. Менделсон: "Сан летње
ноћи" (избор); Е. Григ:
Солвејгина песна из "Пер
Гинта", М. Равел:
Атлантида (избор).
●

Џез и блуз
музика
Филм и филмска
музика
Сценска музика

● слободан избор
композиција према
могућностима извођача

5
10

●
6

Оспособ
љавање
ученика
за
заједнич
ко
извођењ
е

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
● Ликовна
култура
● Српски језик и
књижевност
● Историја
● Географија
Укупан број часова:

6

● Сагледава
критеријуме који
се односе на
начине настајања
мелодијско
ритмичких
образаца
раличитих
музичких
жанрова.
● Разликује
инструменте по
боји звука
Разликује извођачке
саставе (Соло гласхор,Соло
инструмент-камерни
састав-оркестар)

● Препознаје и
реализује
елементе
заједничког
музицирања

60(58)
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Изабрана поглавља математике
трећи
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
-

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
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.
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.

Ред.
број

1.

2.

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

Ирационалне
једначине и
неједначине

8

 Ирационалне
једначине
(квадратни корен)
 Ирационалне
једначине
(кубни корен)
 Ирационалне
неједначине



Реши
једноставније
ирационалне
једначине
 Реши
једноставније
ирационалне
неједначине

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Експоненцијалне
и логаритамске
једначине и
неједначине

10

 Експоненцијалне
једначине
 Екпоненцијалне
неједначине
 Логаритамске
једначине
 Логаритамске
неједначине



Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Реши
једноставније
експоненцијалне
једначине
 Реши
једноставније
експоненцијалне
неједначине
 Реши
логаритамске
једначине
 Реши
једноставније
логаритамске
неједначине
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Тригонометрија

14

 Инверзне
тригонометријске
функције и
њихови графици
 Претварање
производа
тригонометријски
х функција у збир
тригонометријски
х функција
 Претварање збира
тригонометријски
х функција у
производ
тригонометријски
х функција
 Тригонометријске
једначине
 Тригонометријске
неједначине

Системи
линеарних
једначина и
детерминанте

8

 детерминанте
 Израчуна
реда два и три
детерминанту
реда 2 и 3
 особине
детерминанти
 Примени особине
 крамерова
детерминанти на
теорема за
израчунавање
решавање система
детерминанте
линеарних
 Примени
једначина
Крамерову
 решавање система
теорему на
линеарних
решавање
једначина са
система
реалним
линеарних
параметром
једначина (до 3
непознате)
 Реши
једноставније
ситеме линеарних
једначина са
параметром
 Разматра решење
система
линеарних
једначина у
зависности од
вредности

3.

4.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Нацрта графике
тригонометријски
х функција и
наведе њихове
основне особине
 Упрости израз
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Докаже
једноставије
идентитете
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Реши
тригонометријску
једначину
 Реши
тригонометријску
неједначину

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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реалног
параметра

5.

Вектори

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

12

 примени каматни
вектора
рачун од сто
 Скаларни
(време дато у
производ вектора,
годинама,
колинеарни
месецима или
вектори
данима)
 Векторски производ  објасни појам
вектора
менице и на који
 Мешовити производ
начин се
вектора
употребљава
 Вектори у
 примени прост
координатном
каматни рачун на
систему
обрачунавање
 Скаларни
камате код
производ вектора
штедних улога и
задатих
потрошачких
координатама
кредита
 Векторски
производ вектора  покаже разлику
између простог и
задатих
сложеног
координатама.
каматног рачуна
Површина троугла
на датом примеру
 Мешовити
производ вектора
задатих
координатама.
Запремина
паралелепипеда
 Вектори, особине

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

8

60

Корелација:
Рачунарство и
информатика
Математика, физика,
хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1283

Школски програм
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Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
ТРЕЋИ ИЛИ ЧЕТВРТИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

60 или 58
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:






Проширивање знања о разноврсности живог света;
Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и
друга жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Разноврсност 3
живог света

Вируси
2.

Број
часова

4

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

 Разноврсност живог света
(царства на Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

 дефинише
царства живог
света
дефинише основне
систематске
категорије биљног и
животињског света

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива бића
и значај

 дефинише појам
и порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према
њиховим
карактеристикама
 утврди утицај
вируса на жива
бића

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).
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3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија


4.

Протисти

4

5.

Алге

4

 Царство протиста:опште
одлике,класификација ,
еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатне
алге (Bacillariophyta),
мрке алге
(Phaeophyta),зелене алге
(Chlorophyta), опште
одлике, систематика,
филогенија,екологија и
распрострањење


6.

Гљиве и
лишаји

7

7.

Биљке

13

 Опште одлике гљива
 Систематика гљива
 Значај гљива у природи и
привреди
 Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
 Опште одликекомпоненте лишаја
 Систематика и
филогенија лишаја
 Екологија и
распрострањеност
лишаја
 Значај лишаја у природи
и привреди
 Раздео риниофите
(Rhyniophyta): опште
одлике
 Раздео маховине
(Bryophyta): опште
одлике, систематика,
значај маховина у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије према
њиховим
карактеристикама
 утврди утицај
бактерија на
друга жива бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе протисте
изазиваче
болести
животиња и људи
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги
 анализира
распрострањење
сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки аспект
алги
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке
класе раздела
лишаја
 анализира
еколошки аспект
гљива и лишаја

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и класе
виших биљака
 анализира
еколошки аспект
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8.

Животиње

21




природи
представника
сваког
Раздео пречице
појединачног
(Lycopodiophyta): опште
таксона
одлике
Раздео раставићи
(Equisetophyta): опште
одлике, значај
Раздео папрати
(Polypodiophyta): опште
одлике, систематика и
еколошки аспекти
Раздео голосеменице
(Pinophyta): опште
одлике, систематика 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
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
Сунђери (Porifera):опште  наведе
одлике, систематика,
најзначајније
еколошки аспекти
особине сваке
класе животиња
Дупљари, жарњаци
 анализира
(Cnidaria):опште одлике,
систематика, еколошки
еколошки аспект
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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
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
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представника
сваког
појединачног
таксона
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 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


Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

60
или
58

Корелација: микробиологија
Патологија

Физиотерапеутски техничар
Историја (одабране теме)
Трећи или четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:
66/56

Настава у блоку:

Практична настава:

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

 Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
 Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
 Унапређивање 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 културноисторијске баштине.
Ред.

број

1.

Модул/
Тема

Село и град
некад и сад

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми




задатак
наставник
а је да на
почетку
школске

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Живот у
градовима и
селима у новом
веку и
савременом добу
(примери Париза,

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:




опише начин
живот у
српским
селима у XIX и
XX веку;
уочи

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
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године од
дванаест
понуђени
х
наставних
тема,
ученицим
а
предложи
шест, од
којих ће
они, као
група, у
складу са
својим
склоности
ма,
изабрати
четири,
Свакој од
четири
теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м планом.



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Лондона,
Берлина, Њујорка,
Москве, Санкт
Петербурга...;
просторно и
урбано
планирање;
индустријске
четврти, радничка
насеља и
предграђа;
боемске четврти;
појава модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација,
метро, проблем
загађења,
одношење и
складиштење
отпада;
становање –
грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика
у начину
становања између
села и града и
између
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 и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,

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
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину
становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.

кроз:




праћење
остварености
исхода
тестове знања.
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Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз –
фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства;
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша,
Михаила, Милана
и Александра
Обреновића,
кнеза Александра
и краљева Петра и
Александра
Карађорђевића,
Николе
Петровића,
резиденције
Јосипа Броза).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Култураодевањ
а и исхране
некад и сад
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Култура одевања
од антике до
данас
(материјали,
начин обраде и
бојење, разлике
у одевању код
припадника
различитих
друштвених
група; појава
вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих
у читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).
Одевање код
Срба кроз
историју(материј
али и тканине –
кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и
код припадника
различитих
друштвених
група; грађанско
одело и европски
узори у облачењу
српског
грађанског
сталежа;
униформе
државних
чиновника,
лекара,

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
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
исхране код
Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
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3.

Војска, оружје и
рат некад и сад



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

цариника,
професора
Лицеја и
гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).
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”).
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

карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.

 уочи основна
обележја
ратова и војне
организације
и технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
начину
ратовања
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

пушака аркебуза
и мускета до
разорне
артиљерије;
увођење 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;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања,
највеће
војковође).
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).

кроз историју;
 уочи
карактеристи
ке развоја
оружја и
војне
организације;
 уочи основна
обележја
војне
организације
код Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату
и његовим
последицама на
живот људи.
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4.



Новац и банке
кроз историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
израђиван
новац,
историјски
феномен
„кварења”
новца; ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
Новац у Србији
некад и сад
(историјат



уочи основне
карактеристи
ке 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
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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).

5.

Верски живот и
обичаји кроз
историју








Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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













уочи основна
обележја
веровања од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке 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
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6.

Образовање и
васпитање кроз
историју









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

човека).
Верски живот и
обичаји у новом
веку и
савременом добу
(верски
идентитет,
сличности и
разлике између
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...).
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 –
награђивање и
кажњавање,
одевање
ученика...).
Образовање и

живота код
Срба
кроз
историју;
препозна и
разуме основне
одлике верског
живота и обичаја
код Срба кроз
историју

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
код Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
образовања и
васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
значају
образовања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања
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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,гост
ионице и хотели,
бање).
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опише развој
комуникациј
а од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке
комуникациј
еу
различитим
периодима;
изведе
закључак о
значају
комуникациј
е у животу
људи кроз
историју;
разуме
последице
развоја
модерних
комуникациј
а;
изведе
закључак о
утицају

1297

Школски програм

8.

Друштвени и
породични
живот кроз
историју

за приод 2018-2022. год.





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

развоја
комуникациј
а на
интеграцију
сваке нације
и друштва;
 користи
информације
са историјске
карте и
повеже их са
стеченим
знањем о
комуникациј
ама;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, 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;
 наведеосновн
а обележја
породичног
живота код
Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
друштвеног и
породичног
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9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија кроз
историју

њихов значај;
утицај
политичких
прилика на
празнике и
празновања,радн
и 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 међу
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

1299

Школски програм

за приод 2018-2022. год.



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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,фил
м као извор
информација о
догађајима;
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).
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10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју

за приод 2018-2022. год.


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 радиостанице – 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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





уочи основна
обележја
развоја
здравствене
културе од
антике до
данас;
уочи основна
обележја
развоја
здравствене
културе код
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здравствене
установе –
манастирске
болнице,
санаторијуми,
стационари,
домови здравља,
апотеке; начини
здравствене
заштите и
превентиве,
хуманитарне
организације).


11.

Грбови и
заставе некад и
сад



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Брига о телу и
здрављу код
Срба (утицај
животних услова
и хигијенских
прилика на
појаву болести;
најчешће болести
и епидемије,
народна
медицина и
надрилекарство,
манастирске
болнице; прве
болнице и
лекари,
отварање
болница у Србији
у време кнеза
Милоша,
оснивање
Медицинског
факултета у
Београду...).







Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
различите
методе
лечења кроз
историју;

разуме
повезаност
степена
економског и
културног
развитка и
здравствене
културе;
разуме значај
хуманитарних
организација
и њиховог
деловања.

Улога и значај
 уочи основна
грбова и застава
обележја
развоја
(као симбола
грбова и
државе, нације,
застава кроз
владара, војске,
историју;
града, установе,
 уочи основна
предузећа,
обележја
политичке
развоја
организације,
грбова и
спортског
застава код
друштва...;
Срба кроз
појава грбова у
историју;
XII веку –

изведе
породични
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закључак о
грбови на
значају
штитовима као
грбова и
начин
застава кроз
распознавања
историју;
витезова на

наведе
турнирима и у
најчешће
ратним
хералдичке
походима;
симболе;
грбови на
 опише изглед
заставама,
и порекло
новцу,
савременог
печатима,
српског грба и
поштанским
заставе.
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
средњовековни
х држава и
династија и
властелинских
породица –
двоглави бели
орао Немањића,
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Лазаревића,
Карађорђевића,
Обреновића и
ПетровићаЊегоша, лав
Бранковића и
ПетровићаЊегоша, вук
Балшића,
љиљани
Котроманића...)
.


12.

Спорт некад и
сад


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Улога и значај
 уочи основна
спорта од антике
обележја
до савременог
спорта од
доба (спорт као
антике до
део бриге о
савременог
здрављу и као
доба;
забава; спорт и
 разуме улогу
Олимпијске игре
и значај
у античкој Грчкој
спорта у
као основ
људском
спортских игара
друштву;
савременог доба;  именује и
спортска
опише
надметања кроз
спортске
историју –
дисциплине
најпопуларнији
заступљене
спортови,
на античким
аматерски и
Олимпијским
професионални
играма;
спорт, модерне
 наведе и
Олимпијске
упореди
игре).
карактеристи
Спорт код Срба
ке спортских
кроз историју
надметања у
(народне и
различитим
пастирске игре
периодима;
као прва
опише развој
спортска
спортског живота
надметања, прва код Срба.
спортска
друштва,
оснивање
Српског
олимпијског
клуба 1910,
учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва
и клубови;
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савремени спорт
и спортски
живот).

Укупан број часова:

Корелација:








Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Српски језик и књижевност
Географија
Социологија са правима грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Ликовна култура
Музичка култура

Физиотерапеутски техничар
Хемија- изборни предмет
IIIили IV

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

56или 66
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Дисперзни
системи
1.

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ по
темама




Класификације
дисперзних система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни
састав раствора

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Изводи
израчунавања у
којима користи
податке о
растворљивости
супстанце на датој
температури;

Вредновање
остварености исхода

Врши се кроз:
 Усмену проверу
знања
 Писану проверу
знања
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Раствори
електролита
2.

25









Разблаживање
раствора
Колигативна
својства раствора
неелектролита

Електролитичка
дисоцијација
Јаки и слаби
електролити
Степен
електролитичке
дисоцијације
Константа
дисоцијације
Јонски производ
воде и pH вредност
Хидролиза соли
Протолитичка
теорија киселина и
база

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Објасни утицај
температуре на
растворљивост
супстанци;
Израчуна масени
процентни садржај
раствора,
количинску
концентрацију,
масену
концентрацију,
молалност
раствора;
Прерачуна један
начин исказивања
садржаја раствора
у други;
Израчуна садржај
раствора добијеног
разблаживањем;
Израчуна садржај
раствора добијеног
мешањем два
раствора исте
супстанце
различитог
садржаја;
Објасни снижење
температуре
мржњења,
повишење
температуре
кључања раствора
у односу на
растварач;
Одреди
тремпературу
кључања раствора
неелектролита;
Израчуна осмотски
притисак у
раствору
неелектролита
Објасни
електролитичку
дисоцијацију;
Хемијским
једначинама
представи
електролитичку
дисоцијацију јаких
и слабих
електролита;
Примени степен
дисоцијације као
критеријум за
процену јачине
електролита;
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Пуферски системи
Колигативна
својства раствора
електролита

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
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
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Стехиометријска
израчунавања

за приод 2018-2022. год.

27










Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукционе
реакције
Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

својстава раствора
електролита и
неелектролита;
Одреди
температуру
мржњења
раствора
електролита;
Одреди
температуру
кључања раствора
електролита;
Израчуна осмотски
притисак у
раствору
неелектролита;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула;
Израчуна масени
елементарни
састав једињења
на основу
молекулске
формуле;
Одреди
емпиријску
формулу једињења
на основу масених
односа елемената
у њему;
Одреди
емпиријску
формулу на основу
масеног
елементарног
процентног састава
једињења;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење хемијске
једначине;
Пише хемијске
једначине важних
хемијских
реакција;
Одреди
коефицијенте у
хемијским
једначинама;
Тумачи појам
оксидационог
броја;
Разликује
оксидационо и
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

66

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

редукционо
средство у
реакцији
оксидоредукције;
Примени метод
електронског
биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини
реакције
оксидоредукције;
Општа хемија, Аналитичка хемија, Физика,
Биологија, Фармацеутска хемија

Корелација:

Физиотерапеутски техничар
Хемија биомолекула
IIIили IV

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

66 или 56
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми


1.

Угљени хидрати

16






Хемијска структура и
својства моносахарида:
пенотозе (рибоза и
дезоксирибоза), хексозе
(глукоза, маноза,
фруктоза)
Хемијска структура и
својства олигосахарида:
малтоза, лактоза,
сахароза
Хемијска структура и
својства
полисахарида: скроб,
целулоза, гликоген
Улога угљених хидрата

ИСХОДИ









Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:
Фишеровим
пројекционим
формулама представи
структуру молекула
моносахарида
ојасни настајање
цикличних
(полуацеталних и
полукеталних) облика
молекула
моносахарида
Хејвортовим
перспективним
формулама прикаже
цикличне форме
молекула
моносахарида
објасни разлику







праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања
активност на
часу
усмену
проверу
знања
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2.

Липиди

13









3.

Протеини

16





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Класификације липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска структура
неосапуњивих липида
Стероидни хормони
Биолошки значај
липида

Аминокиселине као
структурне јединице
протеина
Кисело-базна својства
аминокиселина
Растворљивост амино
киселина
Бојене реакције на
протеине
Улога различитих

између Фишерових и
Хејвортових формула
моносахарида
 објасни појам
аномерије
 хемијским
једначинама
представи:
дехидратацију,
епимеризацију,
грађење гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
 тумачи биолошки
значај моносахарида
 објасни настајање
гликозидне везе међу
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
 наводи критеријуме за
класификацију липида
 објасни хемијску
структуру
осапуњивих липида
 класификује
осапуњиве липиде
према хемијском
саставу
 тумачи биолошки
значај масти и уља,
фосфоглицерида,
сфинголипида и
воскова
 објасни хемијску
структуру
неосапуњивих липида
 разликује стероле,
жучне киселине и
стероидне хормоне
 тумачи биолошки
значај холестерола,
жучних киселина и
стероидних хормона
 објасни физичка
својства
аминокиселина
 тумачи појам
изоелектричне тачке
катјонског, анјонског
и цвитерјонског
облика аминокиселине
 класификује
аминокиселине и











праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
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протеина: ензими,
заштитни протеини,
хормони, токсини,
структурни протеини
Ензими- механизам
дејства, фактори који
утичу на активност
ензима, номенклатура












4.

Нуклеинске
киселине

6






Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и
пиримдинске базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција
ДНК и РНК









5

5.

Витамини





Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска структура
липосолубилних
витамина
Хемијска структура
хидросолубилних
витамина








Укупан број часова:

56

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
објасни разлику
између 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 киселина
објасни разлику
између 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










праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

Корелација:

Хемија
Медицинска
биохемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
ФИЗИКА
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

54
2

Настава у блоку:

Практична настава:

6

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:












Ред.
број

1.

Развијање функционалне писмености - природно-научнe и техничкe;
Проширивање и продубљивање знања о основним физичким појавама значајним за струку и
разумевање основнихфизичких 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 у
струци;
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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности
Модул/
Тема

Закони
одржања

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми







Закон одржања масе,
наелектрисања, енергије...
Изолован систем. Закони
одржања импулса и
момента импулса
Закон одржања енергије у
механици
Еластичан и нееластичан
судар

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:



разуме општи
карактер и
значај закона
одржања у
физици
 зна основне
законе
одржања
 разликује
еластичан и
нееластичан
судар
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на часу
Оцењивање знања
кроз тестове
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прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу

2.

3.

Основе
молекулско
кинетичке
теорије
гасова

20



Флуиди
(течности и
гасови)

20



Молекулска структура
супстанције.
Међумолекулске силе

Топлотно кретање
молекула. Температура
(термометри).
 Расподела молекула по
брзинама
 Идеалан гас. Притисак гаса
 Једначина стања идеалног
гаса. Изопроцеси и гасни
закони
 Демонстрациони огледи:
– Брауново кретање. Рејлијев
оглед
- Изотермски процес
 Лабораторијска вежба:
Провера Шарловог закона





Модел флуида.Статика
флуида (Паскалов закон,
хидростатички и
аеростатички притисак, сила
потиска)
Динамика флуида
(једначина континуитета,
Бернулијева једначина)
Вакуум пумпе у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



зна
молекулску
структуру
супстанције и
разуме
деловање
међумолекулс
ких сила
 разуме
топлотно
кретање
молекула
 разуме појам
идеалног гаса
 разуме и
користи
основне
параметре
гасног стања:
притисак,
запремина,
температура
 разуме
изопроцесе и
гасне законе
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
 разуме
модел
флуида и зна
основне
законе
статике
флуида
 решава
проблеме
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Укупан број часова:
60

медицинској
инструментацији
Кретање вискозне течности .
Ламинарно и турбулентно
кретање, Рејнолдсов број.
Проток (Поазјеов закон)
Протицање крви кроз крвне
судове. Пулсни талас.
Турбуленције у крвотоку
Кретање тела кроз течност
или гас (Стоксов закон)
Физички модел крвних
судова, рад срца. Мерач
крвног притиска, класични и
дигитални
Површински напон
течности. Квашење и
Лапласов притисак
Капиларне појаве. Примена
Лапласове једначине у
медицини
Гасна емболија
Демонстрациони огледи:
- Архимедов закон
- Истицање вискозне
течности
- Слободни пад куглице у
вискозној средини
- Апарат за мерење крвног
притиска (принцип рада и
техника мерења)
- Површински напон и
капиларне појаве. Спојени
судови







везане за
динамику
флуида и
примењује
хидродинами
чке законе у
струци
разуме
кретање
вискозних
течности
разуме
кретање тела
кроз течности
и гасове и
стечена
знања
примењује у
струци
разуме појам
површинског
напона
течности,
изведе
лабораторијс
ку вежбу,
правилно и
безбедно
рукује
наставним
средствима,
изврши
потребне
прорачуне и
израчуна
грешке при
мерењу

Корелација:
 Сви стручни предмети у
којима се примењује физика
 Хемија
 Биологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

физиотерапеутски техничар
исхрана
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска
Вежбе:
Годишњи фонд
настава:
часова:

Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
- Стицање знања о значају исхране у очувању и унапређењу здравља;
- Стицање знања о принципима правилне исхране зависно од животног доба;
- Стицање знања о поремећајима који настају услед неправилне исхране и неисправне хране;
- Стицање знања о значају превенције обољења насталих услед неправилне исхране и неисправне хране;
- Стицање знања о начину исхране код различитих обољења;
- Стицање знања о оспособљавању пацијената за спровођење правилне исхране.
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми/модулу ученик
број
по модулу/теми
остварености
Модул/
ће бити у стању да:
исхода
Тема

1.

2.

Основни
принципи
и
планирањ
е правилне
исхране и
здравствен
а
безбеднос
т хране

16

Исхрана
различити
х
категорија
здравих
људи

14

Значај и физиологија
исхране;
·
Врсте храњљиве
материје и потребе
организма у храњљивим
материјама, као и о
факторима који их
одређују;
·
Испивање стања
ухрањености;
·
Планирање дневног
оброка;
·
Организација исхране
у домаћинству и у
колективима;
·
Кварење намирница;
·
Чување намирница;
·
Адитиви и
конзерванси;
·
Органолептичка
својства намирница;
·
Микробиолошка
исправност намирница;
·
Хемијска
исправност намирница
Законска регулатива у
области здравствене
безбедности хране
·
Исхрана одојчади и
прешколске деце;
·
Исхрана школске
деце и омладине;
·
Исхрана трудница и
дојиља;
·

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

·

разуме значај исхране
у очувању и унапређењу
здравља;
·
да користи методе и
технике испитивања стања
ухрањености;
·
планира дневни
оброк;
·
организује исхрану у
домаћинству и у колективима;
·
на одговарајући начин
чувати намирнице;
·
планираправилну
примену, значај и
улогу адитива и конзерванаса;
·
процени значај
органолептичких својстава,
микробиолошке и хемијске
исправности намирница;
примењује законску
регулативу у области
здравствене безбедности
хране.

·

примени принципе
правилне исхране различитих
категорија здравих људи;
примени принципе правилне
исхране зависно од животног
доба, физиолошког стања и

·

·

Стицање
знања о значају и
физиологији
исхране, као и
о потребама
организма у
храњљивим
материјама;
·
Стицање
знања о методама
и техникама
испитивања стања
ухрањености;
Стицање знања о
планирању дневног
оброка и
организовању
исхране у
домаћинству и у
колективима;
Стицање знања о
значају здравствен
е безбедности
хране

Стицање
знања о
специфичности ис
хране различитих
категорија здравих
људи;
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·

Исхрана радно
способног становништва;
·
Исхрана старих људи;
·
Организација и
значај исхране у
ванредним условима.

физичке активности.

·

Стицање
знања која ће
омогућити
формирање
ставова и усвајање
навика правилне
исхране, као
компоненте
здравог начина
живота.

Поремећај
и услед
неправилн
е исхране
и
неисправн
е исхране

15

·

Гојазност :етиологија,
компликације и
епидемиологија;
·
Потхрањеност:
узроци, врсте, последице
и епидемиологија;
·
Анорексија,
булимија;
·
Поремећаји услед
неадекватног уноса
витамина и минералних
материја;
·
Тровања храном;
·
Превенција болести
неправилне исхране и
неисправне хране код
људи различите животне
доби.

·

препозна најважније
поремећаје настале
неправилном исхраном;
·
знати најважнија
тровања храном;
примени начине превенције
ових поремећаја здравља.

·

Исхрана
болесних

15

·

Специфичности исхр
ане код обољења органа
за дисање;
·
Специфичности
исхране код обољења
срца и крвних судова;
·
Специфичности
исхране код обољења
органа за варење;
·
Специфичности
исхране код обољења
бубрега и мокраћних
путева;
·
Специфичности
исхране код фебрилних
стања и инфективних
болести;
·
Специфичности
исхране код шећерне
болести;
·
Специфичности
исхране код болести
коштано-зглобног
сиситема;
·
Специфичности исхр
ане код припреме
пацијената за одређене
дијагностичке поступке и

·

разуме основне
принципе исхране код болести
различитих система и органа;

·

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

·

примени специфично
сти исхране код болести
различитих система и органа;
разуме улогу и значај исхране
код појединих оболења.

Стицање
знања о настанку
поремећаја
здравља услед
неправилне
исхране;
·
Стицање
знања о настанку
поремећаја
здравља услед
неисправне хране;
Стицање знања о
превенцији
поремећаја
здравља који су
последица
неправилне
исхране и
неисправне хране
Стицање
знања о начину
исхране код
различитих
обољења;
·
Стицање
знања о
специфичности
исхране код
болести
различитих
система и органа;
Стицање знања о
улози и значају
исхране код
појединих
оболења.
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оперативне захвате;
Специфичности исхране
пацијената после
оперативних захвата.

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

60

Корелација:

биологија,анатомија и физиологија,микробиологија
са епидемиологијом,хигијена и здравствено
васпитање,фармакологија

Физиотерспеутски техничар
Култура тела
3

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:









Ред.
број

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 унапређењу 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 унапређењу здравља и превенцији поремећаја;
Развијање способности комуникације и дијалога са корисником;
Оспособљавање за промоцију здравог стила живота.
Модул/
Тема
Здравље и спорт

1.

Број
часова

18

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми











Фактори који утичу на
здравље;
Физичке способности,
издржлјивост, снага,
гипкост;
Метаболизам и
енергетске потребе
здравих особа;
Утицај физичке
активности на
метаболичке
процесе;
Принципи правилне
исхране;
Целулит, превенција
целулита кроз

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:









разуме факторе који
зтичу на здравље;
разуме утицај
физичке активности
на метаболичке
процесе;
примени принципе
правилне исхране;
уочи значај
превенције целулита,
примени веђжбе за
превенцију и
уклањање целулита;
примени вежбе
обликовања;
примени вежбе за

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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2

18
Корективна
гимнастика



















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.
Локомоторни
систем;
Постурални статус,
постурални
деформитети;
Деформитети
кичменог стуба,
узроци настанка;
Значај физичке
активности у
превенцији
постуралних
деформитета;
Вежбе за
превенцију и
корекцију кифозе;
Вежбе за
превенцију и
корекцију сколиозе;
Вежбе за
превенцију и
корекцију лордозе;
Вежбе дисања;
Везбе за превенцију
и корекцију
деформитета зглоба
колена;
Вежбе за
превенцију и
корекцију равног
стопала.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



















јачање и обликовање
руку и раменог
појаса;
примени вежбе за
јачање и обликовање
трупа;
примени вежбе за
јачање и обликовање
карличног појаса и
ногу;
примени вежбе за
развој опште
издржљивости и
гипкости.

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.

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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18




















Фитнес центри;
Трнажери;
Физичка способност
и физичка
припрема;
Аеробни и
анаеробни физички
рад;
Исхрана и физичка
активност;

Програм вежби за
почетнике
Програм вежби за
повећање мишћне
снаге;
Програм вежби за
повећање
мишићне
издржљивости;
Стречинг;
Пилатес;
Структура часа
аеробног вежбања;
total body workout;
Аеробик, high-low;
Stepaеробик;

aqua fitness
4

Култура и естетика

6


















Појам естетике,
лепота је
субјективни
доживљај;
Суочавање са
стресом и поступци
опуштсња;
Релаксација;
Аутогени тренинг.





зна садржаје фитнес
центара;
разуме поделу
тренажера, користи
тренажере;
разуме основе
физиологије
физичког рада;
примени принципе
правилне исхране
код спортисте
рекреативца;
примени и
организује програм
вежби за почетнике;
примени и
организује програм
вежби за развој
издржљивости;
примени вежбе
истезаља;
уради пилатес вежбе
за различите
мишићне групе;
изведе аеробно
вежбање уз музику.

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

уме правилно да се
опходити и
комуницира са
клијентом;
разуме појам
естетике;
примени поступке
опуштања

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу



Појам културе,
начин опхођења и
комуникација са
клијентом;



64







Укупан број часова:





Корелација:
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Физичко
васпитање
Сви стручни
предмети
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Српски језик и књужевност
четврти

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

87
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
● Упознавање са одликама савремене поезије, њеним представницима и делима
● Упознавање са књижевнотеоријским појмовима, специфичностима савремене прозе, њеним
представницима и делима
● Упознавање са основним одликама савремене драме, представницима и делима
● Упознавање са писцима и делима светске књижевне баштине
● Систематизовање знања из синтаксе
● Оспособљавање ученика за примењивање знања из 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
Ред.
број

Тема

Савремена поезија

Број
часова

12

1.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

● 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)

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
остварености
теме кроз
тестове,
писано и
усмено
изражавање
и писмене
задатке
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Савремена проза

26

● Структурни
чиниоци прозног
књижевноуметничк
ог 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 романесеј)
● Меша Селимовић:
„Дервиш и смрт“
● Добрица Ћосић:
„Корени“
● Добрица Ћосић:
„Време смрти“
(избор одломака)
● Књижевна критика.
Петар Џаџић: „О
Проклетој авлији“

● 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

Савремена драма

8

● 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“

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

2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Класици светске
књижевности

8

● В: Шекспир:
„Хамлет“
● Е. А. По: „Гавран“
● Ф. М: Достојевски:
„Злочин и казна“

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

Синтакса

7

● Синтаксичке
јединице
(комуникативна
реченица,
предикатска
реченица,
синтагма, реч)
● Основне реченичне
и синтагматске
конструкције
● Падежни систем и
његова употреба.
Предлошкопадежне
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)

● 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

5

● Правописни знаци
Општа правила
интерпункције у
реченици

● примени
правописне знаке
у складу са
језичком нормом
● употреби знаке
интерпункције у
складу са језичком
нормом

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Култура изражавања

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

21

●
●
●
●
●

87

Корелација:
Интегративни наставни приступи са општим и стручним
предметима, са уметничким, образовним и културним
институцијама, у редовној и процесној настави у складу са
темом и наставним садржајем.

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Писање есеја
Говорне вежбе
Школски писмени
задаци 4х2+2
Административни
функционални стил
(писање молбе, жалбе,
биографије)

Физиотерапеутски техничар
Енглески језик
четврти

Правилник о наставном плану и програму....број 9/ 2015.
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

● напише есеј
поштујући
структуру ове
књижевне врсте
● састави
биографију,
молбу, жалбу,
приговор…
● процењује
вредност
понуђених
културних
садржаја

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

58
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
СЛУШАЊЕ
Оспособљавањеученика заразумевањеусменог говора
ЧИТАЊЕ
Оспособљавањеученика заразумевањепрочитанихтекстова
ГОВОР
Оспособљавање ученика закраткомонолошкоизлагање и заучешће удијалогу настраном језику
ПИСАЊЕ
Оспособљавањеученика записање краћихтекстоваразличитогсадржаја
ИНТЕРАКЦИЈА
Оспособљавањеученика заучешће удијалогу настраном језику иразмену краћихписаних порука
МЕДИЈАЦИЈА
Оспособљавањеученика дапреводи, сажимаи препричавасадржај краћихусмених иписаних текстова
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
Оспособљавањеученика дакористе медијекао извореинформација иразвијајукритичкомишљење у вези
са њима
ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

1323
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1.

ОПШТЕ ТЕМЕ
•
Свакодневни
живот (планови за
будућност, посао и
каријера)
•
Образовање
(могућност образовања у
иностранству, размена
ученика, усавршавање у
струци)
•
Друштвено
уређење 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)

за приод 2018-2022. год.
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ОПШТЕ ТЕМЕ
•
Свакодневни
живот (планови за
будућност, посао и
каријера)
•
Образовање
(могућност образовања у
иностранству, размена
ученика, усавршавање у
струци)
•
Друштвено
уређење 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)

•
разуме
суштину битних
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

СТРУЧНЕ ТЕМЕ

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, уређаји
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,

•
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, уређаји
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,

•
разуме
текстове у којима
се износи лични
став или посебно
гледиште

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Усмена
евалуација,
Писмена
евалуација,
самоевалуација

•
разуме
смисао сложенијих
текстова
шематских
приказа, упутстава,
уговора
•
разуме и
користи
обавештења из
стручних текстова
везаних за струку

•
представи
припремљену
презентацију која
се односи на теме
везане за области
личног
интересовања,
школско градиво
или струку
•
говори о
утисцима,
употребљавајуњи
и комплексније
изразе
•
даје дужи
опис свакодневних
радњи из свог
окружења, описује

1324
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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;

за приод 2018-2022. год.
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
догађају или са
састанка
•
писмено
конкурише за неки
посао
•
оствари
комуникацију о
основним темама,
под условом да је
у стању да тражи
помоћ од
саговорника
•
образлож
и и одбрани свој
став, разјасни
неспоразуме
•
препричав
а садржај текста,
разговора,
договора
•
пореди
различите приказе
истог догађаја у
различитим
медијима
•
коректно
употребљава
сложеније
структуре и
процесе
(номинализације,

1325
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

58

Корелација:

Физиотерапеутски
Немачки језик
Четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

градације,
трнасформације)
•
контроли
ше граматичка
знања и исправља
своје грешке
Српски језик, кинезитерапија,
специјална рехабилитација, физикална
терапија, предузетништво

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часо
ва

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

1.

Reisen planen
WUNDERBARE WELT

4
Erholung

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Разговор о путовању
по Свету.

2.
VON DER
SCHULBANK AUF INS
BERUFLEBEN

Schule und Berufsleben
4

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Berufswünsche

Ученик је у стању да
разговора о својим
жељама везаним за
будуће занимање.

Вредновање
остварености
исхода

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
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Meine Generation
3.

JUGENDSZENE

4

Die Jugend und ihre
Vorbilder

Geld
4.

KONSUMWELT

4

Im Kaufrausch

Familie heute
5.

MITEINANDER LEBEN

6.

GESELLSCHAFT UND
SOZIALE
INTEGRATION

5

Mutter mit 17

Straßenkinder
4

Einzelschicksale

Was versteht man unter
Kultur?
7.

KULTUR LIVE

5
Neue Medien

Укупан број часова:

Образовни

30

Млади и њихови
узори. Разговор и
описивање кроз
конверзацију.

Разговор о новцу,
ученик износи своје
мишљење где и како
потрошити новац.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о породици и
заједничком животу.
Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

На тему омладине
ученик исказује своје
мишљење шта је
култура и какви су
данашњи медији.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche
Prüfung

Корелација: 3

физиотерапеут

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Руски језик
четврта

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

25
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.

Број

Ред.
број

Модул/

часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

Тема

1.
Проблемы
молодежи

5

Текст:»Война без особых
Знакомство с
Умение рассказать
причин»Профессии.Молоде прфессиями.Проблемы об отношениях
Жный сленг

современной
молодежи

С родителями

2.

Путешествуй 5
с нами

Туризм и его плюсы и
минусы.Глаголы
движения.Морской круиз

Рассказать о
путешествиях

Умение передать
плюсы и минусы
виртуального
туризма

3.

Театр и кино 5

Текст: «Интервью с
режиссером Алексеем
Балабановым».Несклоня

Рассказать о театре и
кино.Знакомство с кру

Умение описать
спектакль,

пнейшими театрами

фильм

емые сущест.Театры в
России

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

России
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4.

Природные и
хозяйственные

за приод 2018-2022. год.

5

Текст:»Когда закончится
нефть»Сущест. с разными лек

богатства

сическими значениями.

Знакомство с
самыми главными
природными
ресурсами России

Умение
употреблять
слова в
предложении
Аудирование

5.

Выбор
профессии

5

Как определиться с будущей
профессией.Причастия.
О поиске себя и правильном
выборе

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

25

Умение
пользования
словарем.
Аудирование

Корелација:5

Физиотерапеутски техничар
Француски језик
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Рассказать о
выборе будущей
профессии,о
планах на будущее

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

58
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(планови за
будућност, посао и
каријера)
 Образовање
(могућност
образовања у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

 разуме суштину

битних
информација са
радија или
телевизије,
презентација
или дискусија о
актуелним

Вредновање
остварености исхода
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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иностранству,
размена ученика,
усавршавање у
струци)
 Друштвено уређење 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)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ









2.

збивањима или
о стварима које
се њега тичу на
приватном и
прoфесионално
м плану,
уколико се
говори
разговетно
стандардним
језиком
 разуме смисао
сложенијих
текстова
шематских
приказа,
упутстава,
уговора
 разуме и

користи
обавештења из
стручних
текстова
везаних за
струку
 разуме текстове

у којима се
износи лични
став или
посебно
гледиште

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
људски ресурси
унутар струке : звања,
опис послова,
одговорности и
обавезе, етички код;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



представи
припремљену
презентацију
која се односи
на теме везане
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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;



Укупан број часова:

58

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за области
личног
интересовања,
школско
градиво или
струку
 говори о
утисцима,
употребљавају
њи 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
супротстављањ
е мишљења
 напише
извештај или
протокол о
догађају или са
састанка
 писмено
конкурише за
неки посао
- стручни предмети
- матерњи језик
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Физичко васпитање
Четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

58
2

Подела одељења у
групе:

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:








Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални
рад на њима;
Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.

Ред.

Број

број

часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

Тема

1.

 Здравстве
на
култураи
физичка
активност,
као

Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање
и провера
савладано
сти

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Препозна везе
између физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристике
положаја тела,
покрета и кретања

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању
се обавља
сукцесивно
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ње
постављен
их циљева
и исхода

за приод 2018-2022. год.
стандарда
из основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (2 у
првом и 2
у другом
полугодиш
ту).
 Атлетика
(10 часова)
 Гимнастик
а: вежбе
на
справама
и тлу (8
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(8
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:
у складу са
могућност
има школе
а по
избору
ученика
(10
часова).
 Пливање
(8 часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо,
делимо
часове на
спортску игру
и физичку
активност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

способности;

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;

у току
читаве
школске
године, на
основу
методологи
је праћења,
мерења и
вредновањ
а ефеката у
физичком
васпитању
– стандарди
за
оцењивање
физичких
способност
и ученика и
постигнућа
у спортским
играма
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2.

 Развој
моторичк
их и
функцион
алних
способнос
ти човека,
као
основа за
реализова
ње
постављен
их циљева
и исхода

 Усвајање
знања,
умења и
вештина
из
спортских
грана и
дисципли
на као
основа за
реализова
ње
постављен
их циљева
и исхода

Програм по
избору
ученика:

 Ритмичка
гимнастик
аи
народни

за приод 2018-2022. год.
 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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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 гранедисциплина 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
предвиђених
садржаја
 Детаљније опише
правила спортске
гране за коју
показује посебан
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плесови

 Спортска
игра
(по
избору)

за приод 2018-2022. год.
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)

 Рукомет

Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
Даље проширивање
и продубљивање
техничко-тактичке
припремљености
ученика у складу са
изборним програмом
за дату игру.

-

РУКОМЕТ
Увежбавати
основне техничке
елементе који су
предвиђени
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.
-

 Фудбал

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



интерес - за коју
школа има услове;
Објасни због којих
је карактеристика
физичког
васпитања важно,
да активно
учествује у
процесу наставе и
да самостално
спроводи одређен
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
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Зонска одбрана и
напад „човек на
човека“. Уигравање
кроз тренажни процес.
Правила игре.
Учествовање на
разредним, школским
и међушколским
такмичењима.



ФУДБАЛ
Увежбавати
основне техничке
елементе који су
предвиђени
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
међушколским
такмичењима.
-

 Кошарка

КОШАРКА
Увежбавати
основне техничке
елементе који су
предвиђени
програмским
садржајима за основну
школу
Техника кошарке.
Шутирање на кош из
места и кретања, шут
са једном или обема
рукама, са разних








-

 Одбојка

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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 извођења,
лепота
доживљаја);
Ужива у извођењу
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,

1336

Школски програм

 Пливање

за приод 2018-2022. год.
одстојања од коша.
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
суђење.
Учествовање на
разредним и
школским
такмичењима.

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

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

 Борилачк
е вештине

ПЛИВАЊЕ
Упознавање и
примена основних
сигурносних мера у
пливању;
Усвајање две
технике пливања (по
склоностима и избору
ученика). Вежбање
 Клизање,
скијање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ради постизања бољих
резултата. Скок на
старту и окрети.
Учествовање на
одељенским ,
разредним и
међушколским
такмичењима.

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 И СКИЈАЊЕ
-

Укупан број часова:

58

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

Корелација:

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Физиотерапеутски техничар

Математика
четврти
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

58
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:









Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.

Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Функције

Број
часова

15

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:

 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

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.

1339

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
 Коса асимптота

2.

Извод функције

16

 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

3.

Комбинаторика

7

 Комбинаторика.
Правило збира и
правило производа
 Пермутације (без
понављања)
 Варијације

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 нацрта и
анализира
елементарне
функције
 одреди
граничну
вредност
функције
 наброји
важне лимесе
 одреди
асимптоте
дате функције
 објасни
проблем
тангенте у
датој тачки и
проблем
брзине
 дефинише
извод
функције
 примени
правила
диференцира
ња
 примени
таблицу
елементарни
х извода
 одреди
екстремне
вредности
помоћу
извода
функције
 испита
монотоност
функције
помоћу
извода
 испита и
нацрта
графике
једноставних
функција
 примени
правило
збира и
правило
производа
 одреди број

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
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 Комбинације
 Биномни
коефицијенти







4.

Вероватноћа и
статистика

12

 Случајни догађаји.
Простор
елементарних
догађаја
 Статистичка и
класична дефиниција
вероватноће
 Условна вероватноћа
 Случајне
променљиве.
Дискретне случајне
променљиве и
биномна расподела
 Нумеричке
карактеристике
случајних
променљивих
(математичко
очекивање,
дисперзија,
медијана, мод)
 Статистика. Основни
појмови
 Формирање
статистичких табела
и графичко
приказивање
података
Карактеристике
емпиријске
расподеле
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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 nти степен
уочи случајне
догађаје
препозна који
су догађаји
могући,
повољни,
сигурни,
немогући
израчуна
вероватноћу
догађаја
(статистичка и
класична
дефиниција
вероватноће)
одреди
условну
вероватноћу
догађаја А у
односу на
догађај B
наведе
пример
случајне
променљиве
примени
биномну
расподелу
израчуна
нумеричке
карактеристи




знања;
писмену
провера знања;
тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.
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(аритмеричка
средина узорка,
медијана узорка,
мод узорка,
дисперзија узорка)

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

ке случајних
променљивих
(математичко
очекивање,
дисперзију,
медијану и
мод)
 препозна
основне
појмове
статистике
 формира
статистичке
табеле и на
основу њих
да графички
прикаже
податке
 израчуна
одређене
карактеристи
ке случајног
узорка
(аритмеричку
средину
узорка,
медијану
узорка, мод
узорка и
дисперзију
узорка)

8

58

Корелација:Рачунарство
и информатика
Физика, хемија

Физиотерапеутски техничар
Физикална терапија
IV

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

58
2

Подела одељења у
групе:

Три групе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

116
4

Вежбе:

Настава у блоку:

60
/

Практична настава:

/
/
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Циљеви предмета
 Стицање знања о физичким карактеристикама галванске струје, њеном физиолошком дејству, дозирању
галванске струје, опасностима и грешкама при раду галванском струјом и мерама за њихово спречавање;
 Стицање знања о електролизи, електрофорези, хидрогалванским процедурама; експоненцијалним струјама
и дијадинамичним струјама;
 Стицање знања о ниско, средње и високофреквентним струјама и њиховом физиолошком дејству,
индикацијама и контраиндикацијама за њихову примену, могућим опасностима и грешкама;
 Стицање знања о сонотерапији и њеним карактеристикама, физиолошком дејству УЗ-а, начинима апликације
сонотерапије, индикацијама и контраиндикацијама за примену сонотерапије, опасностима и грешкама при
раду са УЗ-ом;
 Стицање знања о карактеристикама и подели магнетотерапије, апаратима и опреми за примену
магнетотерапије, индикацијама и контраиндикацијама за примену магнетотерапије;
 Стицање знања о пелоидотерапији, особинама и пореклу пелоида, физиолошком дејству минералних вода,
глине, псамотерапије и таласотерапије на организам;
 Оспособљавање ученика за примену електротерапијских, сонотерапијских и магнетотерапијских процедура;
 Оспособљавање ученика за вођење медицинске документације;
 Оспособљавање ученика за вођење толерантне комуникације са пацијентом, његовом породицом и
члановима тима.
 Развијање радних навика,систематичности,упорности и прецизности у раду;
 Развијање позитивних особина личности , хуманог односа и емпатијског става према пацијенту.
Ред.
број

1.

Модул/
Тема
Електротерапија
једносмерним
струјама

Број
часова

87
Т-25
В-50
Б-12

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Теорија:
 Физичке
карактеристике
галванске струје;
 Физиолошко дејство
галванске струје;
 Дозирање галванске
струје;
 Индикације и
контраиндикације за
примену галванске
струје;
 Електролиза-техника
апликације и
индикације;
 Електрофорезамаханизам дејства
електрофорезе лекова;
 Апарати и опрема за
електрофорезу;
 Врсте лекова и њихова
припрема за
апликацију;
 Предности и недостаци
електрофорезе.
 индикације и
контраиндикације за
електрофорезу;
 Хидрогалванске
процедуре;
 Галванска када;
 Четвороћелијска купка;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености исхода

По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:






наведе
дефиницију
физикалне
медицине, њен
историјат и улогу
у лечењу и
рехабилитацији
повређених и
оболелих;
наведе поделу
физикалне
медицине и
физикалне
терапије;
наведе
методологију
изучавања
физичких агенаса.







тестови знања
усмено излагање
активност на часу
праћење
практичног рада
тест практичних
вештина

Вежбе:
 изведе припрему
пацијента за
физикалну
терапију;
изведе припрему
апарата за физикалну
терапију .
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 Индикације и
контраиндикације за
примену
хидрогалванских
процедура;
 Електростимулацијафизичке основе;
 Физиолошка дејства
експоненцијалних
струја;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
експоненцијалних
струја;
 Дијадинамичне струје;
 Физиолошка дејства
појединих модулација
ДДС-а;
 Индикације и
контраиндикације за
примену ДДС-а;
 Неофарадска струја,
физиолошко дејство,
примена у физикалној
терапији;
 Електродијагностика;
Индикације и
контраиндикације
запримену неофарадске
струје.
Вежбе:
 Руковање апаратима и
опремом за
галванизацију (врсте
електрода);
 Техника извођења
галванизације и
електрофорезе;
 Одређевање полова
електрода галванске
струје;
 Препознавање ефеката
полова галванске
струје;
 Означавање могућих
опасности и грешака
при галванизацији;
 Руковање апаратима и
опремом за
електрофорезу;
 Припрема лекова за
извођење
електрофорезе;
 Техника примене
електрофорезе;
 Дефинисање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

Електротерапија
наизменичним
струјама

74
Т-18
В-43
Б-13

дозирања и могућих
опасности и грешака
при извођењу
електрофорезе;
Извођење и дозирање
хидрогалванских
процедура;
Дефинисање могућих
грешака и опасности
при извођењу
хидрогалванских
процедура;
Руковање апаратима и
опремом за примену
ДДС-а;
Начин извођења и
дозирање ДДС-а ;
Препознавање могућих
опасности и грешака
при извођењу ДДС-а`

Вежбе у блоку :
 Примена галванске
струје;
 Примена
хидрогалванских
процедура;
 Примена
електрофорезе;
Примена ДДС-а.
Теорија:

Нискофреквентне
струје, подела и
карактеристике;

ТЕНС, биолошко
дејство, индикације и
контраиндикације за
његову примену;

интерферентне струјекарактеристике и
физиолошко дејство.

Апарати, и електроде
за примену
интерферентних
струја;

Техника примене
интерферентних
струја;

Интерферентне струје
у комбинацији са
вакуумом;

Дозирање, индикације
и контраиндикације за
апликацију
интерферентних
струја;

Наизменичне
високофреквентне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











наведе
карактеристике
нискофреквенвтни
х струја и њихово
физиолошко
дејство.
индикације и
контраиндикације;
наведе
карактеристике и
биолошко дејство
ТЕНС-а;
наведе
карактеристике
интерферентних
струја и њихово
физиолошко
дејство.
индикације и
контраиндикације;
наведе
карактеристике
дуготаласне
дијатермије
апарате и опрему
и физиолошко
дејство;
наведе
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струје –
карактеристике и
биолошко дејство

Дарсонвалове струје –
биолошко деловање,
апарати и техника
примене

Дарсонвалове струје –
дозирање, индикације
и контраиндикације;

Дуготаласна
дијатермија –
монополарна техника;

Дуготаласна
дијатермија –
биполарна техника;

Физиолошко дејство
КТД-а;

Апарати и опрема за
примену КТД-а;

Техника примене КТДа;

Дозирање, озледе ,
индикације и
контраиндикације за
примену КТД-а.;

Микроталасна
дијатермија,
биолошко дејство,
апарати и примена;

Дозирање и озледе
при примени
микроталаса;
Индикације
и
контраиндикације
за
примену
микроталасне
дијатермије

карактеристике
КТД -а, апарате и
опрему и
физиолошко
дејство
индикације и
контраиндикације
 наведе
карактеристике
микроталасне
дијатермије,
биолошко дејство
као и индикације и
контраиндикације
за њену примену;
Вежбе:
 примени ТЕНС.
 примени
интерферентне
струје
 примени КТД.
 примени
микроталасну
дијатермију
Вежбе у блоку:
 примени ТЕНС.
 примени
интерферентне
струје
 примени КТД.
 примени
микроталасну
дијатермију

Вежбе:












Начини
примене
интерферентних струја;
Примена
интерферентних струја
у комбинацији са
вакуумом;
Начин примене ТЕНСа;
Класификовање
електрода и технике
примене КТД-а;
Процена исправности
апарата за КТД;
Означавање могућих
опасности и грешака
при примени КТД-а;
Препознавање врста
апарата и електрода
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3.

Сонотерапија

за приод 2018-2022. год.

30
Т-20
В-35
Б-25

за примену
микроталасне
дијатермије;

Начин примене
микроталасне
дијатермије;
Уочавање
могућих
опасности и грешака при
примени
микроталасне
дијатермије.
Вежбе у блоку:

примена
интерферентхих
струја

примена ТЕНС-а

примена КТД-а
примена
микроталасне
дијатермије
Теорија:
 Дефиниција
сонотерапије,физичке
карактеристике;
 Физиолошко дејство
УЗ-а;
 Апарати и технике
примене УЗ-а;
 Дозирање, опасности и
мере заштите од УЗ-а;
индикације и
контраиндикације за
примену УЗ-а.
Вежбе:
 Описивање апарата и
опреме за примену УЗа;
 Урадити проверу
исправности УЗ главе;
 Утврђивање дозе УЗ-а;
мере заштите при раду
УЗ-ом
 Примена УЗ-а преко
парафинског уља или
гела;
 Субаквална примена
УЗ-а;
 Означавање опасности
и грешака при раду УЗом;
 Примена сонофорезе;
 Комбинована примена
УЗ-а и ДДС-а.
Вежбе у блоку:
 примена УЗ-а
 примена сонофорезе
примена УЗ-а са ДДС-ом.
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4.

Магнетотерапија

за приод 2018-2022. год.
24
Т-4
В-8
Б-12

Теорија:
 магнетотерапијакарактеристике и
подела;
 Физиолошко дејство
магнетотерапије;
 Апарати за
магнетотерапију;
 Техника примене и
дозирање
магнетотерапије;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
магнетотерапије.
Вежбе:
 Дефинисање апарата
за магнетотерапију;
 Утврдити исправност
апарата за
магнетотерапију;
 Препознавање типова
соленоида;
 Начин примене и
дозирање
магнетотерапије.
Вежбе у блоку:
Примена магнетотерапије

5.

Балнеологија са
климатологијом

24
Т-7
В-7
Б-5

Теорија:
 Улога и значај
природних лековитих
чиниоца у лечењу;
 Особине и порекло,
физичко хемијска
својства , депоновање,
припрема и
регенерација пелоида;
.
 Минералне воде –
класификација, начини
примене. и
физиолошко дејство
минералних вода на
организам;
 Лековити гасовиподела и биолошко
деловање;
 Хумана
биоклиматологијаутицај времена и
климе на људски
организам.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 дефинише
пелоидотерапију и
наведе поделу и
физичко-хемијска
својства пелоида..
 наведе изворе,
класификацију и
физиолошко
дејство
минералних вода
на организам.
 дефинише улогу
климатотерапије и
њено дејство на
организам.
 дефинише улогу и
значај
таласотерапије,
значај морске
воде и
алги у лечењу
повређених и
оболелих
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за приод 2018-2022. год.
Вежбе:
 Примена аеросола;
 Припрема и употреба
глине у
балнеотерапији.
Вежбе у блоку:
 Примена терапије
пелоидом, локална и
општа примена;
 Примена аеросола;
 Припрема и употреба
глине у
балнеотерапији;
 Примена минералних
купки.

Укупан број часова:

Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

234

 урадити
припрему пелоида
за његову
примену и његово
чување
 примени глину у
балнеотерапији.
 примени
аеросолотерапију
 примени
минералне купке
Вежбе у блоку
 Примена терапије
пелоидом,
локална и општа
примена;
 Примена
аеросола;
 Припрема и
употреба глине у
балнеотерапији;
 Примена
минералних
купки.

Корелација:
-Анатомија и физиологија
-Биологија
-Физикиа
-Латински језик

Физиотерапеутски техничар
кинезитерапија
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:

87

87

Недељни фонд
часова:

3

3

Подела одељења у
групе:

До 10

Настава у блоку:

60

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:








Стицање знања о месту, улози и значају кинезитерапије у физикалној медицини;
Оспособљавање ученика да користи средства и методе кинезитерапије;
Оспособљавање ученика за примену кинезитерапијских процедура, у складу са својом
компетенцијом, у лечењу обољења локомоторног апарата, централног и периферног нервног система,
кардиоваскуларног и респираторног система;
Оспособљавање за вођење медицинске документације;
Оспособљавање ученика за флексибилну и толерантну комуникацију са пацијентом, његовом
породицом и члановима тима;
Развијање радних навика, систематичности, прецизности и упорности у раду;
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Развијање емпатског става према пацијенту;
Развој позитивних особина личности и хуманог односа према пацијенту.

Ред.
број

1.

за приод 2018-2022. год.

Модул

Дефиниција,
улога,ефекти,
принципи и
циљеви
кинезитерапије

Број
часов
а

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

Теорија:
Појам и развој
кинезитерапије;
 Место и улога
кинезитерапије у
физикалној
дијагностици, терапији
и профилакси;
 Биолошки ефекти
кинезитерапије на
локомоторни апарат и
нервни систем;
 Биолошки ефекти
кинезитерапије на
кардиоваскуларни
систем и респираторни
систем;
 Биолошки ефекти
кинезитерапије на
дигестивни и
урогенитални систем;
 Биолошки ефекти
кинезитерапије на
психичке функције и
чула;
 Ефикасност примене
физичких активности;
 Педагошки принципи у
кинезитерапији;
 Циљеви
кинезитерапије.
Вежбе:
 Упознавање ученика са
кинезитерапијском
салом, опремом и
реквизитима за
кинезитерапију;
 Припрема пацијента за
кинезитерапију.

ИСХОДИ
По завршеној модулу ученик
ће бити у стању да:




29


















Утврђивање ефеката
примене физичке
активности на
локомоторни,
кардиоваскуларни и
респираторни ситем;
Ефикасност примене
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дефинише појам
кинезитерапије;
дефинише место и
улогу
кинезитерапије у
рехабилитацији
повређених и
оболелих;
наведе биолошке
ефекте
кинезитерапије на
локомоторни
апарат, нервни
систем,
кардиоваскуларни
систем,
респираторни
систем, дигестивни
систем,
урогенитални ситем,
психичке функције и
чула;
дефинише појмове
мишићне снаге и
брзине покрета и да
наведе факторе од
којих они зависе;
дефинише појам
спретности при
физичким
активностима и
наведе факторе од
којих она зависи;
наведе принципе и
циљеве
кинезитерапије.
примени опрему и
реквизите у
кинезитерапији;
изведе припрему
пацијента за
примену
кинезитерапије.
препозна ефекте
примене
кинезитерапије на
локомоторни,

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

тестове
знања

усмено
излагање

активност на
часу
праћење
практичног рада
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2.

Средства и
методе у
кинезитерапији

за приод 2018-2022. год.

100

физичких активности;
 Снага код физичких
активности;
 Брзина покрета при
физичким
активностима;
 Издржљивост при
физичким
активностима;
 Спретност при
физичким
активностима.
Вежбе у блоку:
 Примена физичке
активности и уочавање
ефеката њене примене
на локомоторни,
кардиоваскуларни и
респираторни ситем
 Уочавање разлике
између мишићне снаге,
брзине покрета,
издржљивости и
спретности при
физичким
активностима код
здравих особа, у
односу на њихове
индивидуалне
карактеристике
 Уочавање разлике
између мишићне снаге,
брзине покрета,
издржљивости и
спретности при
примени физичких
активности код
здравих и
оболелих/повређених
особа
 Примена принципа
кинезитерапије у
непосредном контакту
са пацијентом.

кардиоваскуларнои
и респираторни
систему;
препозна одступања од
нормалне снаге,
брзине покрета,
издржљивости и
спретности при
физичким
активностима код
болесних особа.

примени опрему и
реквизите у
кинезитерапији;

изведе припрему
пацијента за
примену
кинезитерапије.
 препозна ефекте
примене
кинезитерапије на
локомоторни,
кардиоваскуларнои
и респираторни
систему;
препозна одступања од
нормалне снаге,
брзине покрета,
издржљивости и
спретности при
физичким
активностима код
болесних особа.

Теорија:
 Основна и помоћна
средства у
кинезитерапији;
 Аналитички и
комплексни покрет;
 Контракције у
кинезитерапији
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примени основна и
помоћна средства у
кинезитерапији;
наведе
карактеристике
аналитичког и
комплексног
покрета и врсте

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

тестове
знања

усмено
излагање
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за приод 2018-2022. год.
Покрет – врсте,
елементи, стандарди;
 Пасиван покрет у
кинезитерапији;
 Суспензија у
кинезитерапији;
 Активно потпомогнут
покрет;
 Активан покрет у
кинезитерапији;
 Активан покрет са
додатним отпором ;
 Методе
кинезитерапије;
 Активни видови
кинезитерапије –
кинезитерапијске
вежбе;
 Медицинска
гимнастика;
 Терапија радом;
 Спорт – спортске
активности у
кинезитерапији;
 Пасивни видови
кинезитерапије
- Мануелна масажа
- Апаратурна
масажа;
 Пасивни видови
кинезитерапије
- механотерапија
- манипулација;
 Специјализоване
методе у
кинезитерапији;
 Релаксација ;
Хидокинезитерапија.
Вежбе:
 Примена различитих
врста покрета у односу
на раван у којој се
покрет изводи;
 Примена пасивног
покрета у
кинезитерапијском
третману;
 Примена различитих
типова суспензије;
 Примена
активнопотпомогнутног
покрета у
кинезитерапијском
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покрета у односу на
раван;
наведе методе
релаксације;
примени различите
врсте контракција у
кинезитерапијском
третману;
разликује обиме
покрета;
примени различите
врсте покрета у
кинезитерапијском
третману.






активност на
часу
праћење
практичног
рада
тест
практичних
вештина

примени основна и
помоћна средства у
кинезитерапији;
 примени различите
врсте контракција у
кинезитерапијском
третману
(концентричне,
ексцентричне и
статичке);

примени различите
обиме покрета;

примени различите
врсте покрета у
кинезитерапијском
третману (пасивни
покрет, активно
потпомогнути
покрет, активан
покрет и активни
покрет са додатним
отпором);
 утврди разлику
између аналитичког
и комплексног
покрета;
 примени на
пацијенту методе
релаксације;
препозна значај и
ефекте спровођења
хидрокинезитерапије и
радне терапије код
пацијената.
 примени основна и
помоћна средства у
кинезитерапији;
 примени различите
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3.

Тестирање
функције

за приод 2018-2022. год.

19

третману;
 Примена активног
покрета у
кинезитерапијском
третману;
 Примена активног
покрета са додатним
оптерећењем у
кинезитерапијском
третману;
 Уочавање разлике
између аналитичког и
комплексног покрета
као функционалног
покрета;
 Препознавање
различитих обима
покрета;
 Примена контракције у
кинезитерапијском
третману;
 Организација вежби у
кинезитерапији
(индивидуалне и
групне вежбе);
 Примена метода
релаксације;
 Примена
хидокинезитерапија;
Примена радне терапије.
Вежбе у блоку:
 Примена различитих
врста покрета и
њихових техника у
кинезитерапијском
третману
 Примена различитих
врста контракција у
кинезитерапијком
третману
 Примена метода
релаксације
Примена
хидрокинезитерапије.
Теорија:
 Функционални статус у
кинезитерапији:
- процена хода и
постуре,
антропометријска
мерења (телесна
висина, телесна
тежина, обими и
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врсте контракција у
кинезитерапијском
третману
(концентричне,
ексцентричне и
статичке);

примени различите
обиме покрета;

примени различите
врсте покрета у
кинезитерапијском
третману (пасивни
покрет, активно
потпомогнути
покрет, активан
покрет и активни
покрет са додатним
отпором);
 утврди разлику
између аналитичког
и комплексног
покрета;
 примени на
пацијенту методе
релаксације;
препозна значај и
ефекте спровођења
хидрокинезитерапије и
радне терапије код
пацијената.

наведе технике за
процену стања
пацијента у
кинезитерапији и прати
промену стања
пацијента у
кинезитерапији кроз
резултате
функционалног статуса.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

тестове
знања

усмено
излагање

активност на
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4.

Дозирање у
кинезитерапији

за приод 2018-2022. год.
дужина сегмената)
- процена мишићне
снаге
- мерење обима
покрета;
 Функционални статус у
кинезитерапији:
- процена
самосталности у
оквиру активности
дневног живота
процена стања
кардиваскуларног система
и респираторног система.
Вежбе:
 Антропометријске
технике (средства и
начини извођења);
 Процена свакодневних
активности пацијента;
 Процена обима
покрета;
 Процена мишићне
снаге;
 Мерење дужине
екстремитета;
Мерење обима сегмената.
Вежбе у блоку:
 Евалуација
функционалног статуса
пацијента (процена
активности пацијента,
процена обима
покрета, процена
мишићне снаге,
процена дужине и
обима екстремитета).

Вежбе:
 процени
функционални
статус пацијента ;
 изведе самостално
вођење
медицинске
документације;
процењује промену
стања пацијента у
кинезитерапији кроз
резултате
функционалног статуса
Вежбе:
 процени
функционални
статус пацијента;
 изведе самостално
вођење
медицинске
документације
процењује промену
стања пацијента у
кинезитерапији кроз
резултате
функционалног статуса.

часу

праћење
практичног
рада
тест практичних
вештина

Теорија:
Избор метода
оптерећења у
кинезитерапији;
 Избор величине
оптерећења у
кинезитерапији;
 Фактори од којих
зависи дозирање;
 Дозирање у
кинезитерапији;
 Контрола физичког
оптерећења у
кинезитерапији;
 Знаци предозираности



наведе методе и
величине
оптерећења;
наведе факторе од
којих зависи
дозирање у
кинезитерапији;
наведе знаке
оптималног,
недовољног и
превеликог
оптерећења;
дефинише појам
тренираности,
локалне и опште

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

тестове
знања

усмено
излагање

активност на
часу

праћење
практичног
рада
тест практичних
вештина
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5.

Специјална
кинезитерапија

за приод 2018-2022. год.

54

у кинезитерапији;
 Тренираност ;
 Замор – уочавање
знакова замора;
 Индикације за
кинезитерапију;
 Контраиндикације за
кинезитерапију;
 Опасности и грешке у
кинезитерапији.
Вежбе:
 Замор и уочавање
појединих знакова
замора;
 Фактори јављања
замора;
 Знаци замора;
 Испитивање
заморљивости здравих
особа.
Вежбе у блоку:
 Уочавање знакова
замора код примене
различитих вежби у
кинезитерапији;
Препознавање фактора
који доводе до замора.
Теорија:
 Улога кинезитерапије
код физиолошког и
измењеног обима
покрета;
 Позиционирање;
 Почетни положаји за
кинезитерапијски
третман;
 Врсте контрактура и
њихово савлађивање;
 Улога кинезитерапије
код смањене мишићне
снаге;
 Улога кинезитерапије
код измењеног
мишићног тонуса;
 Улога кинезитерапије
код дискоординације
покрета;
 Улога кинезитерапије
код обољења
централног нервног
система;
 Улога кинезитерапије
код повреда
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знаке тренираности;
препозна знаке
замора;
наведе индикације
и контаиндикације,
опасности и грешке
за примену
кинезитерапије.
препозна знаке
замора;
препозна факторе
који доводе до
замора;
процени
заморљивост код
здравих особа.
препозна знаке
замора;
препозна факторе
који доводе до
замора;
процени
заморљивост код
здравих особа.

наведе улогу
кинезитерапије код
физиолошког и
измењеног обима
покрета;
изабере правилан
почетни положај за
кинезитерапијски
третман;
дефинише
контрактуре и да
ради на њиховом
савлађивању;
наведе место и
улогу
кинезитерапије код
смањене мишићне
снаге, измењеног
мишићног тонуса,
дискоординације
покрета;
наведе место и
улогу
кинезитерапије код
обољења и повреда
централног и

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

тестове
знања

усмено
излагање

активност на
часу

праћење
практичног
рада

тест
практичних
вештина
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централног нервног
периферног нервног
система;
система;
 Улога кинезитерапије
 наведе место и
код обољења
улогу
периферног нервног
кинезитерапије код
система;
реуматских
 Улога кинезитерапије
обољења,
повреда периферног
респираторних
нервног система;
обољења и
 Улога кинезитерапије
обољења
код обољења
кардиоваскуларног
кардиоваскуларног
система;
система;
 наведе место и

Улога кинезитерапије
улогу
код респираторних
кинезитерапије код
обољења;
миопатија,
 Улога кинезитерапије
ампутација, у
код реуматских
ортопедији и
обољењатрауматологији .
запаљенских;
 изабере правилан
 Улога кинезитерапије
почетни положај за
код реуматских
кинезитерапијски
обољењатретман,
дегенеративних;

примени
 Улога кинезитерапије
позиционирање,
код ванзглобног

препозна
реуматизма;
контрактуре и да
 Улога кинезитерапије
ради на њиховом
код миопатија;
савлађивању.
 Улога кинезитерапије у
 изабере правилан
трауматологији;
почетни положај за
 Улога кинезитераапије
кинезитерапијски
у ортопедији;
третман,
 Улога кинезитерапије

примени
код ампутација доњих
позиционирање,
екстремитета;
уочи контрактуре и да
 Улога кинезитерапије
ради на њиховом
код ампутација горњих савлађивању
екстремитета;
Улога кинезитерапије у
корекцији постуре
Вежбе:
 Почетни положаји за
кинезитерапијски
третман (основни,
допунски, изведени);
 Позиционирање
(превентивно и
корективно);
 Врсте контрактура и
њихово савлађивање.
Вежбе у блоку:
 Одређивање правилног

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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почетног положаја за
кинезитерапијски
третман у зависности
од стања пацијента;
 Примена
позиционирања;
Примена различитих
средстава и метода
кинезитерапије у циљу
савладавања контрактура.

Укупан број часова:

Корелација:
234







Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

Биологија
Физика
Анатомија и
физиологија
Латински језик
Кинезиологија

Физиотерапеутски техничар
Специјална рехабилитација
4

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

87
3

Подела одељења у
групе:

Три групе

Вежбе:

87
3

Настава у блоку:

30

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета









Стицање знања о медицинској рехабилитацији посттрауматских стања, интернистичких, неуролошких
пацијената и оболеле деце;
Стицање знања о рехабилитацији пацијената са ампутираним деловима тела;
Оспособљавање ученика за вођење толерантне комуникације са пацијентом, његовом родбином и
члановима тима;
Оспособљавање ученика да као члан рехабилитационог тима уме да спроведе рехабилитацију
оболеле деце, одраслих и старих лица;
Оспособљавање ученика за вођење медицинске документације;
Развијање радних навика, упорности,систематичности и прецизности у раду;
Развијање позитивних особина личности и хуманог односа према пацијенту.

Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Медицинска
рехабилитација
у
трауматологији

Број
часова

30
Т-15
В-9
Б-6

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

Теорија:
 Дефиниција метода и
циљева медицинске
рехабилитације;
 Чланови
рехабилитационог тима
– улога
физиотерапеутског

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:




наведе
циљеве,методе,
технике и значај
медицинске
рехабилитације;
утврди своје место и
улогу у
рехабилитационом

Вредновање
остварености
исхода




тестове
знања
усмено
излага
ње
активно
ст на
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техничара;
Установе у којима се
спроводи медицинска
рехабилитација;
 Рехабилитација
пацијената са повредама
коштаног система;
 Коштана атрофије – Sy
Sudeck
 Рехабилитација
пацијената са повредама
зглобова;
 Ендопротезе;
 Рехабилитација
пацијената са повредама
мишића;
 Рехабилитација пацијената са
термичким повредама;
 Професионална
рехабилитација пацијената
после трауме;
 Специфичности
рехабилитације
геријатријских пацијената у
трауматологији.
Вежбе:
 Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
после повреда коштаног
система;
 Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
са пострауматском коштаном
атрофијом;
 Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
са уграђеном ендопротезом
кука
 Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
после повреда меких ткива
 Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
после термичких повреда
Теорија:
 Ампутације индикације,основни
принципи и компликације.
 Преоперативна припрема
пацијента за ампутацију;
 Фазе рехабилтације
пацијената после ампутација;
 Ампутације горњих


Рехабилитација
2.

пацијената

са

ампутираним
деловима тела

24
Т-12
В-6
Б-6
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тиму.
Вежбе:
примени (у складу
са својим
компетенцијама)
ординирану
терапију у
рехабилитацији
пацијената са
повредама
коштано-зглобног
система;
примени (у складу
са својим
компетенцијама)
ординирану
терапију у
рехабилитацији
повредама и
обољењима
мишића;
примени (у складу
са својим
компетенцијама)
ординирану
терапију у
рехабилитацији
пацијената са
термичким
повредама





часу
праћењ
е
практи
чног
рада
тест
практи
чних
вешти
на

наведе
рехабилитационе
поступке и да их
примени (у
складу са својим
компетенцијама)
у преоперативној
припреми
пацијената за
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екстремитета;
Ампутације доњих
екстремитета;
 Протетисање пацијената.
Вежбе:
 Постоперативна нега
патрљка;

Обука за самозбрињавање
после ампутације;
 Бандажа патрљка;
 Врсте протеза и одржавање;
 Фантомски бол;
 Обука хода са штакама.
Вежбе у блоку:

Увежбавање метода
медицинске рехабилитације
пацијената после
ампутација.


3.

Медицинска
рехабилитација
интернистичких
пацијената

43
Т-16
В-21
Б-6



Рехабилитација пацијената
оболелих од реуматскке
грознице;

Рехабилитација пацијената
оболелих од реуматоидног
артритиса;

Рехабилитација пацијената
оболелих од
анкилозирајућег
спондилитиса;

Рехабилитација пацијената
оболелих од гихта;

Рехабилитација пацијената
оболелих од дегенеративног
реуматизма;

Рехабилитација пацијената
оболелих од цервикалнног и
лумбалног синдрома;

Рехабилитација пацијената
оболелих од ванзглобног
реуматизма;

Рехабилитација пацијената
оболелих од остеопорозе;

Специфичности
рехабилитације пацијената
са обољењима
кардиоваскуларног система;

Специфичности
рехабилитације пацијената
са обољењима
респираторних органа.
Вежбе:

Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ампутацију;
наведе
рехабилитационе
поступке и да их
примени (у
складу са својим
компетенцијама )
у постоперативној
нези пацијената
са ампутацијом;
 наведе
специфичности
рехабилитације
пацијената са
ампутираним
деловима тела
Вежбе:
 уради обуку
пацијента за
употребу
протетских и
ортотских
средстава.

Препозна
рехабилитацион
е процедуре код
интернистичких
пацијената.
Вежбе:

примени ( у
складу са својим
компетенцијама
) ординирану
терапију у
рехабилитацији
пацијената са
запаљенским и
дегенеративним
реуматизмом;

примени ( у
складу са својим
компетенцијама
) ординирану
терапију у
рехабилитацији
пацијената са
ванзглобним и
метаболичким
реуматским
болестима;

примени (у
складу са својим
компетенцијама
) ординирану
терапију у
рехабилитацији
пацијената са
обољењима
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оболелих од запаљенских
реуматолошких обољења:
реуматскке грознице,
реуматоидног артритиса,
анкилозирајућег
спондилитиса, гихта;

Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
оболелих од
дегенеративних
реуматолошких обољења:
артроза зглобова и артроза
кичменог стуба;

Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
оболелих од ванзглобних
реуматолошких обољења;

Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
оболелих од остеопорозе;

Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
са обољењима
кардиоваскуларног система;

Aлен-биргерове вежбе;

Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабилитацији пацијената
са обољењима
респираторног система;

Постурална дренажа.
Вежбе у блоку:

Увежбавање метода
медицинске рехабилитације
код пацијента оболелих од
интернистичких обољења.

4.

Медицинска
рехабилитација
неуролошких
пацијената

53
Т-26
В-21
Б-6

Теорија:
 Рехабилитација пацијената са
обољењима централног
моторног неурона;
 Рехабилитација пацијената са
циркулаторним
поремећајима ЦНС-а;
 Рехабилитација пацијената са
повредама можданог ткива;
 Рехабилитација пацијената са
запаљењским процесима у
ЦНС-у;
 Рехабилитација пацијената
оболелих од паркинсонове
болести;
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кардиоваскулар
ног система;
примени (у
складу са својим
компетенцијама
) ординирану
терапију у
рехабилитацији
пацијената са
обољењима
респираторних
органа;
примени (у
складу са својим
компетенцијама
) ординирану
терапију у
рехабилитацији
интернистичких
пацијената у
геријатрији.

наведе
специфичности
рехабилитације
пацијената са
обољењима и
повредама ЦНС-а
и периферног
нервног система.

Вежбе:
 примени ( у
складу са својим
компетенцијама)
ординирану
терапију у
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Рехабилитација пацијената
оболелих од мултипле
склерозе;
 Рехабилитација пацијената са
обољењима периферног
нервног система-парезе и
парализе горњих и доњих
екстремитета;
 Рехабилитација пацијената са
полирадикулонеуритисом.
Вежбе:
 Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
са повредама и обољењима
ЦНС-а;
 Примена рехабилитационих
поступака и метода у
рехабиллитацији пацијената
са повредама и обољењима
периферног нервног система;
 Обука пацијента са
повредама и обољењима
ЦНС-а и периферног нервног
система за коришћење
помагала;
 Примена ортотичких
средстава у рехабилитацији
неуролошких пацијената.

рехабилитацији
пацијената са
повредама и
обољењима
нервног система;
 обучи
неуролошког
пацијента да
користи
помагала;
примени ( у складу са
својим
компетенцијама)
ортотска средства
код неуролошких
пацијената.

Вежбе у блоку:
 Увежбавање метода
медицинске рехабилитације
неуролошких пацијената.
5.

Медицинска
рехабилитација
деце

54
Т-18
В-30
Б-6

Теорија:
 Специфичности хабилитације
и рехабилитације деце;
 Психомоторни развој детета
 Рехарехабилитација деце са
дечијом церебралном
парализом;
 Рехабилитација деце са
Спином бифидом;
 Рехабилитација деце са
Хидроцефалусом;
 Рехабилитација деце са
Поломојелитисом;
 Рехабилитација деце са
делимичном и потпуном
одузетошћу раменог нервног
сплета;
 Рехабилитација деце са
делимичном или потпуном
одузетошћу слабинског и
крсног нервног сплета;
 Рехабилитација деце са
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разликује
специфичности
хабилитације и
рехабилитације
код деце;
 наведе
циљеве,методе,
технике и значај
медицинске
рехабилитације у
дечјем узрасту;
 препозна своје
место и улогу у
рехабилитационо
м тиму.
Вежбе:
 примени (у
складу са својим
компетенцијама)
ординирану
терапију у
рехабилитацији
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Тортиколисом;
Рехабилитација деце са
обољењима мишића;
 Рехабилитација деце са
реуматским обољењима;
 Рехабилитација деце са
поремећајем стстике и
правилног држања:
 деформитети стопала
 деформитерти колена
 деформитети кичменог стуба
 Рехабилитација деце са
посттрауматским стањима
Вежбе:
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са дечијом церебралном
парализом;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са Спином бифидом;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са Хидроцефалусом;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са Поломојелитисом;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са делимичном и потпуном
одузетошћу раменог нервног
сплета;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са делимичном или потпуном
одузетошћу слабинског и
крсног нервног сплета;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са Тортиколисом;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са обољењима мишића;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са реуматским обољењима;
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са поремећајем стстике и
правилног држања:
 деформитети стопала
 деформитерти колена
 деформитети кичменог стуба
 Примена рехабилитационих
постуопака и метода код деце
са посттрауматским стањима.
Вежбе у блоку.

увежбавање метода
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деце са:
неуролошким
поремећајима,
мишићним
обољењима,
конгениталним
аномалијама,
посттрауматским
стањима,
реуматолошким
обољењима;
изведе обуку
пацијената и
родитеља за
коришћење
ортотских средстава.
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медицинске рехабилитације и
хабилитацији у дечјем узрасту

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

204

Корелација:
 Биологија
 Физика
 Анатомија физиологија
 Латински језик
 Основи клиничке медицине
 Кинезитерапија
 Kинезиологија
 Хигијена здравствено
васпитање

Физиотерапеутски техничар
Предузетништво
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:

Настава у блоку:

Практична настава:

58
2
Одељење се дели на 2 групе

Циљеви предмета:

Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;

Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној
средини и делује у складу са тим;

Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;

Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;

Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);

Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;

Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;

Развијање основе за континуирано учење;

Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.
Број
Ред.
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми/модулу
број
Модул/
САДРЖАЈИ по
остварености исхода
ученик ће бити у стању да:
Тема
модулу/теми

1.

Предузетниш
тво и
предузетник

6.

 Појам, развој и значај
предузетништва;
 Профил и
карактеристике
успешног
предузетника;
 Мотиви
предузетника;
Технике и
критеријуми за
утврђивање
предузетничких
предиспозиција
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наведе адеквадтне
примере
предузетништва из
локалног окружења;
наведе
карактеристике
предузетника;
објасни значај
мотивационих
фактора у
предузетништву;
доведе у однос
појмове

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

активност
ученика на часу

редовност и
прегледност радне
свеске

домаће
задатке

тестове
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2.

16.

Развијање и
процена
пословних
идеја,
маркетинг
план


Трагање за
пословним идејама;

Процена
пословних
могућности за нови
пословни подухват;

swot анализа;

Структура
бизнис плана и
маркетинг плана као
његовог дела;

Елементи
маркетинг микса (5П)
– (производ/услуга,
цена, канали
дистрибуције,
промоција, личност);

Рад на теренуистраживање
тржишта;

Презентација
маркетинг плана за
одабрану бизнис
идеју
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иновативнност,
предузимљивост и
предузетништво;
препозна различите
начине отпочињања
посла у локалној
заједници.


примени креативне
технике избора, селекције
и вредновања пословних
идеја;

препозна садржај и
значај бизнис плана;

истражи међусобно
деловање фактора који
утичу на тржиште: цена,
производ, место,
промоција и личност;

прикупи и
анализира информације о
тржишту и развија
индивидуалну маркетинг
стратегију

развије
самопоуздање у
спровођењу теренских
испитивања;

самостално изради
маркетинг плана у
припреми бизнис плана;

презентује
маркетинг план као део
сопственог бизнис плана.

знања

израду
практичних радова
(маркетинг,организ
ационопроизводни и
финансијски план)

израду
коначне верзије
бизнис плана

презентациј
у

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

активност
ученика на часу

редовност и
прегледност радне
свеске

домаће
задатке

тестове
знања

израду
практичних радова
(маркетинг,организ
ационопроизводни и
финансијски план)

израду
коначне верзије
бизнис плана

презентациј
у
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20.

Управљање и

организација,
правни оквир за
оснивање и
функционисање
делатности

4.

10.

Економија
пословања,
финасијски план

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

 Биланс стања;
 Биланс успеха;
 Биланс токова
готовине (cash
flow);
 Извори
финансирања;
 Институције и
инфраструктура за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе особине
успешног менаџера;
 објасни основе
менаџмента
услуга/производње;
 објасни на
једноставном примеру
појам и врсте трошкова,
цену коштања и
инвестиције;
 израчуна праг
рентабилности на
једноставном примеру;
 објасни значај
производног плана и
изради производни план
за сопствену бизнис
идеју у
најједноставнијем
облику ( самостално или
уз помоћ наставника);
 увиђа значај планирања
и одабира људских
ресурса за потребе
организације;
 користи гантограм;
 објасни значај
информационих
технологија за
савремено пословање;
 схвати важност
непрекидног иновирања
производа или услуга;
 изабере најповољнију
организациону и правну
форму привредне
активности;
 изради и презентује
организациони план за
сопствену бизмис идеју;
 самостално сачини или
попуни основну
пословну документацију.
 састави биланс стања на
најједноставнијем
примеру;
 састави биланс успеха и
утврди пословни
резултат на
најједноставнијем
примеру;
 направи разлику између

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

активност
ученика на часу

редовност и
прегледност радне
свеске

домаће
задатке

тестове
знања

израду
практичних радова
(маркетинг,организ
ационопроизводни и
финансијски план)

израду
коначне верзије
бизнис плана

презентациј
у

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
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подршку
предузетништву;
 Припрема и
презентација
финансијског
плана.

прихода и расхода с
једне стране и прилива и
одлива новца са друге
стране
на најједноставнијем
примеру;
 наведе могуће начине
финансирања сопствене
делатности;
 се информише у
одговарајућим
институцијама о свим
релевантним питањима
од значаја за покретање
бизниса;
 идентификује начине за
одржавање ликвидности
у пословању предузећа;
 састави финансијски
план за сопствену бизнис
идеју самостално или уз
помоћ наставника;
 презентује финансијски
план за своју бизнис
идеју.

5.

Ученички
пројектпрезентација
пословног плана

6.

 Израда целовитог
бизнис плана за
сопствену бизнис
идеју;
 Презентација
појединачних/групн
их бизнис планова
и дискусија.
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 самостално или уз
помоћ наставника да
повеже све урађене
делове бизнис плана;
 изради коначан
(једноставан) бизнис
план за сопствену бизнис
идеју;
 презентује бизнис план
у оквиру јавног часа из
предмета
предузетништво.

кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледнос
т радне
свеске
 домаће
задатке
 тестове
знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,
организаци
онопроизводн
ии
финансијск
и план)
 израду
коначне
верзије
бизнис
плана
 презентациј
у

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу
 редовност и
прегледнос
т радне
свеске
 домаће
задатке
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 тестове
знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,
организаци
онопроизводн
ии
финансијск
и план)
 израду
коначне
верзије
бизнис
плана
 презентациј
у

Укупан број часова

Корелација са другим
предметима:

58.

Сви стручни
предмети

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Грађанско васпитање 4
4

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

29
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:





Ред.
број

1.

Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.
Модул/
Тема

СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

 Извори информација
 Појам јавне информације
 Приступ информацијамаосновна правила и
ограничења

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 Објасни значај
постојања права
на слободан
приступ
информацијама

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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 Ззаштита права на
 Објасни појам
информисање-улога
повереника
јавне
информације и
 Процедура подношења
идентификује
захтева за приступ
информације
информацијама
које су од јавног
 Медији као извор
значаја и које
информација-питање
грађанин може
веродостојности
да добије по
 Разумевање и тумачење
Закону
медијских порука
 Механизми медијске
 Наведе основне
манипулације
одредбе Закон о
 Утицај тачке гледишта на
слободном
објективност информација
приступу
 Селекција информација:
информацијама
објективност као
и објасни улогу
одговорност
повереника
 Наведе
процедуру
подношења
захтева за
приступ
информацијама
од јавног зачаја
 Попуни образац
и тражи
информацију од
јавног значаја
 Анализира
информације
које добија
преко
различитих
медија
 Тражи, пронађе
и даје
информацију
 Открива
примере
манипулације у
медијима
 Објасни значај
објективности и
веродостојности
информација

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА

 Разуме значај
попштовања
социјалноСамопроцена и вештина
економских
представљања
личних
права
карактеристика од значаја за
даље
професионално  Поставља
образовање и рад
циљеве личног
развоја и
Разговор са послодавцем
планира свој
развој
Тражење
информација
значајних за професионално  Анализира
образовање и тражење посла
сопствене
способности
особине и
вештине
значајне за даљи
професионални
развој
Планирање каријере и улазак
у свет рада

 Активно тражи
информације
значајне за даљи
професионални
развој
 Напише личну
радну
биографију
 Представи своје
личне
карактеристике
приликом
разговора са
послодавцем
Укупан број часова:

29

Корелација:
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Српски језик и
књижевност
Историја
Социологија са
правима грађана
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Верска настава
Четврти

Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном
гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

29
1

Подела одељења у групе:

/

Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој
историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и
духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других
религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Ред.

Модул/

број

Тема

I - УВОД
1. Понављање
1.

кључних
појмова

Број
часова

1

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

средње школе

По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

• Специфичности
наставе

• сагледа садржаје којима
ће се бавити настава

Православног
катихизиса у средњој
школи и гимназијама;

Православног катихизиса у
току 4. године

• Рекапитулација
обрађених садржаја о
личности Господа

образовања;

Исуса Христа.

• уочи какво је његово
предзнање из градива

обрађених у
трећем разреду

ИСХОДИ

средњошколског или
гимназијског

Православног катихизиса
обрађеног у
претходном разреду
школовања.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

(Евалуација
наставе)

Евалуацију
наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и
исхода наставе)
наставник ће
остварити на два
начина:
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СВЕТА
2.

2. „Благословено

за приод 2018-2022. год.
6
• Садржај и структура
свете
Литургије;

Царство Оца и Сина
и Светога Духа...”
3. „Заблагодаримо

• „Благословено
Царство Оца и

Господу...”-узајамно
даривање

Сина и Светога Духа...“;

5. Трпеза Господња

заједничарења

6. „У миру
изиђимо...”

• моћи да препозна да је
благодатно искуство
Литургије предокушај
Царства Божјег;
• моћи да назре
космолошки и есхатолошки

• „Заблагодаримо
Господу...“ –
узајамно даривање;

– конкретност

Литургије;

карактер Литургије;

4. „Због свега и за
све...”

• моћи да препознаје
елементе свете

• моћи да тумачи
литургијску молитву после
светог Причешћа;

•
процењивањем
реакције
ученика или
прикупљањем
коментара
ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;

• провером
знања које
ученици усвајају
на часу и
испитивањем
ставова

• „Због свега и за
све...“;

• Трпеза Господња –
конкретност
заједничарења;

• моћи да схвати да се
Причешћем задобија
отпуштење грехова, љубав
нелицемерна,
смелост према Богу,
усвојење Царства
Божјег.

• „У миру изиђимо...“.

• бити свестан да се његов
живот у Цркви не
ограничава на време
служења свете
Литургије.

• моћи да схвати да
историја има есхатолошко
усмерење;
• моћи да схвати разлог за
гоњење хришћана у
римском царству;
• моћи да схвати да нема
суштинске разлике

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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између светосавског и
хришћанског етоса;

III – ИСТОРИЈА И

• моћи да наброји неке
српске светитеље и да

ЕСХАТОЛОГИЈА
У ЦРКВИ

7.
Хришћанскосхватање
историје

8. Црква у прогону

објасне како су они
служили Богу и
• Хришћанско схватање
12

историје;

• Црква у прогону и
слобода хришћана;

и слобода хришћана

9. Појава и развој

ближњима;
• моћи да доведе у везу
виђење таворске
Светлости са исихастичком
праксом;
• бити свестан могућности
мистичког опита заједнице
са Богом.

• Појава и развој
монаштва;

монаштва

10. Јединство Црквеи
сабори

11. Мисија светих

• Јединство Цркве и
сабори;

• Мисија светих Кирила
и

Кирила и Методија
Методија;
12. Светосавље –
пут који води у

• Светосавље – пут који
води у Живот;

Живот

-----------------------------• постати свестан да је
егоизам суштински

13. Косовски завет-

проблем човековог
друштва, јер разара

есхатолошко
опредељење народа

14. Светитељи

• Косовски завет –
есхатолошко

заједницу;

опредељење народа;

• моћи да критички
вреднује проблеме

нашег рода – благо

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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целог света

• Светитељи нашег
рода – благо целог
света;

15. Исихазам

16. Есхатон као

• Исихазам.

светлу искуства
Цркве (савремено схватање
слободе, љубави, другог
човека);
• моћи да промишља о
разлозима постојања
болести и како се носити са
њима са

узрок постојања
Цркве и историје

православног становишта;

(систематизација
теме)

IV –

•моћи да схвати да су
болести зависности
последица неиспуњености
смислом и правим

ХРИШЋАНСТВО

животним садржајима;

---------------------------

У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

• бити свестан да личност
ниједног човека не сме да
буде сведена на предмет,
ствар или број;

17. Егоизам

18. Проблеми

• Егоизам;

биоетике

• Проблеми биоетике;
8

19. Хришћански
поглед на болести

20.Питања личног,
породичног и
друштвеног морала

21.Хришћанство и
изазови потрошачког
друштва

• Хришћански поглед
на

болести;

• бити свестан значаја
јединствености, вредности
и непоновљивости
сопоствене
личности и личности других
људи;
•бити свестан да је
деперсонализација исто
што и десакрализација
човека;
•моћи да увиди да је лек
против опредмећења

• Питања личног,
породичног и

човека – искуство Цркве и
да личност не постоји без
заједнице слободе и
љубави;
•да схвати да је насиље
немогуће ако је други за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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22. Деликвенција и
вршњачко насиље

друштвеног морала;

мене личност.
----------------------------

23.Проблем
• моћи да уочи у којој мери
је напредовао и

теодицеје
• Хришћанство и
изазови

савладао градиво
Православног катихизиса.

потрошачког друштва;

• Деликвенција и
вршњачко насиље
• Проблем теодицеје

V – ТАЧНО
ИЗЛОЖЕЊЕ

2

ПРАВОСЛАВНЕ
ВЕРЕ

24. Тачно изложење
православне вере

Укупан број часова:

29

Корелација:
1.Српски језик и
књижевност
2.Философија
3.Социологија
4.Екологија
5.Биологија
6.Грађанско васпитање
7.Историја
8.Ликовна култура
9.Музичка култура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Неурологија
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

58
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

– Стицање знања о значају и циљевима неурологије, општим карактеристикама, клиничкој слици,
дијагностици и терапији неуролошких болести;
– Стицање знања о патологији и патогенези неуролошких болести и поремећаја;
– Стицање знања о врсти, значају и деловању узрока у настанку неуролошких болести

Ред.
број

1.

Тема

Општа
неурологија

Број
часова

22

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Дефиниција, значај
и обим медицинске
дисциплине
неурологије;
 Подела нервног
система;
 Мотилитет и
поремећаји;
 Сензибилитет и
поремећаји;
Рефлекси (физиолошки
и патолошки


ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:






2.

Специјална
неурологија

36











Узроци нервних
обољења;
Акутни
енцефалитис;
Мијелитиси
(вирусни,
трансверзални)
Неуритиси
(фацијалис,
радијалис,
исхијадикус);
Мултипла склероза;
Паркинсонова
болест;
Васкуларна

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









разуме настанак
неуролошких
болести;
разуме разлику
измећу
физиолошког и
патолошког
поремећаја
мишића,
сензибилитета,
тонуса и
рефлекса;
препозна
поремећаје
мотилитета,
сензибилитета и
патолошке
рефлексе.
дефинише
нервна и
мишићна
обољења;
наведе узроке
нервних и
мишићних
обољења;
наведе и
препозна
симптоме и
знаке нервних и
мишићних
обољења;
наведе

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 тестове знања
 усмено
излагање
 активност на
часу
 домаћи
задатак

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 тестове знања
 усмено
излагање
 активност на
часу
 домаћи
задатак
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обољења мозга и
кичмене мождине:
интрацеребрална
хеморагија,
тромбоза
церебралних
артерија, емболија
церебралних
артерија
 Епилепсија учесталост, врста,
терапија и
социјалномедицински значај;
Мишићна обољења:
дечја церебрална
парализа и
прогресивна
дистрофија мишића.

Укупан број часова:

58

Корелација:






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

најважније
дијагностичке
процедуре у
неурологији.

Здравствена психологија
Патологија
Анатомија и физиологија
Хигијена и здравствено васпитање

Физиотерапеутски техничар
Медицинска информатика
Четврти разред

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8/ 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

/
Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

58
2

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

2

Циљеви предмета:






Ред.
број

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.
Број
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
САДРЖАЈИ по
остварености
часова
По завршеној
Модул/
модулу/теми
исхода
Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

теми/модулу ученик
ће бити у стању да:
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1.

Медицинска
информатика
6








2.

Медицински подаци
и информације

10









3.

Примена
рачунара у
здравству

11
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Појам и дефиниција
информација,
информатике и
медицинске
информатике;
Историјски развој
медицинске
информатике;
Информације и
њихов значај у
медицинским
истраживањима и
медицинској пракси.
Примена
медицинске
информатике
Утврђивање разлике
између медицинског
податка и
медицинске
информације;
Врсте медицинских
података (говорни,
писани, нумерички,
биосигнал, слика);
Врсте медицинских
информација
(примарне,
секундарне и
научне);
Важност медицинске
информације за
успешан исход
лечења пацијената
(правило 5П).

Примена рачунара у
здравству;
Нивои примене
рачунара у
медицини;
Електонски
здравствени картон;
Здравствене
књижице са бар
кодом;
Примена рачунара у
ординацији;

















дефинише појам
медицинске
информатике;
да сагледа значај
информатике у
медицинским
исраживањима и
медицинској
пракси;







сагледа разлику
између
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.



наведе места
примене
рачунара у
здравству;
објасни
предности
електроског над
класичним
(папирним)
здравственим
картоном;
зна нивое















активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару
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Здравствени
информациони
систем
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4.




Примена рачунара у
медицинским
лабораторијама;
Примена рачунара у
апотеци;
Примена рачунара у
фондовима
здравственог
система.
Појам ЗИС-а;
Предности ЗИС-а у
односу на
традиционални
здравствени систем;
Пацијент у ЗИС-у;
Здравствени радник
у ЗИС-у;
Сигурност и заштита
података у ЗИС-у.










5.

Примена
рачунара у
дијагностиковању

5









Компјутеризована
томографија (ЦТ)примена;
ПЕТ скенерипримена;



Магнетна резонанцапримена;
Ултразвук--примена;
Виртуелна
ендоскопијапримена









6.

Телемедицина

4

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Појам
телемедицине;
Историјски развој
телемедицине;
Методе
телемедицине:
(store-and-forward
(“сними-ипроследи”) и realtime технологија
(пренос података у






примене
рачунара у
медицини;
зна да уноси
медицинске
податке у неки
апликативни
програм у
области
здравства.
објасни појам
ЗИС-а;
направи
поређење
између
традиционалног
здравственог
система и ЗИС-а;
сагледа улогу и
место пацијента
и здравственог
радника у ЗИС-у;
сагледа значај
сигурности и
заштите
података у ЗИС-у.

сагледа значај
савремене
иформационокомуникационе
технологије у
дијагностиковањ
у;
сагледа предност
компјутеризован
е томографије
над класичним
ренгендским
снимком;
објасни примену
магнетне
резонанце,
ултазвука и
виртуелне
ендоскопије.
објасни појам
телемедицине;
разликује
методе
телемедицине;
сагледа
предности и
недостатке
телемедицине у
односу на
класичну

























активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

58

реалном времену,
“уживо”);
 Телеконсултације;
 Теледијагностика;
 Телемониторинг
(теленадзор);
 Теленега;
 Телеконзилијум;
 Телеобразовање и
телеобука
(телеедукација)
 Телехирургија;
 Роботи у
телехирургији;
 Примери
телехирургије и
значајни датуми у
свету и у Србији.
Корелација:



телемедицину;
разуме значај
телемедицине у
ургентној
медицини.

рачунару

Рачунарство и информатика, стручни
предмети

Физиотерапеутски техничар
Музичка култура
III или IV

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

60-58
2

Подела одељења у
групе:

/

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:
 Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.











Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера композиције.
Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21.
века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког
дела. Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју
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.
Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање
мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Оспособљавање ученика за заједничко извођење

Тема

Изражaјна
средства музичке
уметности
-Музички
инструменти

Број
часова

5

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
Подела музичких
инструмената по начину
добијања тона и по грађи.
● Гудачки
инструменти
● Дувачки
инструменти
● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.
● Инструменти са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
● Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави и
оркестри.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и
Де-дур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур, Едур;
Б. А. Моцарт – Це-дур, Гедур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Де-дур.

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
●

Препознају и
именују
музичке
инструменте.
● Препознаје
карактеристик
е звука и тона
(висину,
јачину,
трајање и
боју) као и
елементе који
на то утичу.
● Разликује
инструменте и
ансамбле по
боји звука.
● Препознаје
извођачке
саставе :
инструментал
не, вокалне,
вокално
инструментал
не.
Успоставе корелацију
између врсте
инструмената и
програмског садржаја
музичког дела.

Вредновање
остварености исхода




Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
Кратки
информатив
ни тестови

За виолу:
М. Глинка – соната демол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из Берлиозовог
Харолда у Италији;
П. Хиндемит – концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.
Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Шумана, А. Дворжака и
Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и Г.
Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт за
харфу и флауту у Це-дуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса, Де
Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за мандолину,
тамбуру, балалајку, цитру.
За дувачке инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за флауту и
оркестар ха-мол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –
избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12
концерата;
Ј. Хајдн – концерт Це-дур;
В. А. Моцарт – концерт Цедур;
Сонате Г. Ф. Хендла и Сен
Санс;
Дејан Деспић – 7
пасторала за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти за
фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у
А-дуру;
К. М. Вебер – концерти у
еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната за
соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин из
Валкире;
М. Мусоргски – Слике са
изложбе;
Избор песама са
фестивала Драгачевска

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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труба;
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп. 94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал, лејка,
рог.
Дувачки инструменти
других народа –
Абориџини (диџериду),
Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових, Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и
забавне музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха, Г.
Ф. Хендла и Ц. Франка.
За хармонику:
Избор уметничке музике
за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер танго.
За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за
ударљке и челесту.
Избор композиција рок и
џез музике.
Народна музика – тапан,
гоч, даире, тарабука,
кастањете.

2

Класична музика
(општа музичка
анализа и
теорија кроз
слушање музике)
17

● Значај музике у животу
и друштву:првобитна
заједница,стари век и
развој музике у
средњем веку(духовна
и световна музика) (3)
Грегоријански
корал,
Византијско певање,Кир
Стефан Србин:Ниња сили.
● Ренесанса и барок (8)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Препознаје и
разликује
одлике
стилова у
музичком
изражавању
од
првобитне
заједнице до
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Палестрина
Л.:Огни
белта, О. ди Ласо:
Madona mia cara, Ехо;
Галус: Патер Ностер;
Фрањо Босанац: Ричеркар
бр.
23/I
;
Андрија
Мотовуњанин: Песме и
игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба, Хендл Г.Ф.: Музика
на води (одломак),Месија
(Алелуја); Бах Ј.С.: Токата
и
фуга
d
–
mol,
Брандебуршки концерт
бр.3 G – dur
● Преткласика и
класика(8)
Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
изненађења бр 94.G – dur,
Симфонија Д-дур бр. 104
("Лондонска");
Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика,
Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За
Елизу,
Месечева соната..
● Романтизаm (8)
Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс Ј.:Мађарске
игре по избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична симфонија
;
Романтизам у словенским
земљама:
Руска национална школа Чешка национална школа:
Глинка: Руслан и Људмила
(увертира); Бородин: Кнез
Игор (Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор); РимскиКорсаков: Шехерезада;
Чајковски: Лабудово
језеро (одломци);
Сметана: Продана
невеста (одломци);
Дворжак: Словенске игре
(избор).
К. Станковић: Варијације

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

●

●

данас.
Препознаје
одслушанe
композицијe
у односу на
време
настанка..
Има
позитиван
однос преме
уметничкој
музици
Самоиниција
тивно
посећује
концерте и
друге
музичке
манифестац
ије
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на песму "Што се боре
мисли моје"; Ст.
Мокрањац: X, XI и XII или
XV руковет, Козар, Њет
свјат (из Опела
● Импресионизам (1)
Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
● Музика xx века (2)
Шостакович:Камерна
симфонија;
Прокофјев
С.:Ромео
и
Јулија;
Шенберг: Пјеро месечар;
Стравински:
Петрушка
(руска игра).

●

3

Oпера и балет
Oперета и
мјузикл
12(10)

Опера у XVII веку
– Монтеверди;
● Опера у XVIII
веку:
озбиљна и комична опера
– Глук;
● Романтичне
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

●
4

Традиционална
музика(народне
песме,игре,плесо
ви)

10

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,електрон
ску,џез и разне
алтернативне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Разликује
музичко сценска
дела према
периоду
настанка.
● Разуме
међусобну
повезаност
текста, музике и
покрета.
● Препознаје
историјско
културни
амбијент у коме
су настала
поједина дела

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

Препознаје
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правце.
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слободан
Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..

порекло
народних
композиција
према
ритмичко
мелодијски
м
карактерист
икама
●

Прецизно
изводи
ритмичкомелодијске
захтеве у
оквиру
задате
кореографиј
е.

●

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...
● Сценска
музика:
Ф. Менделсон: "Сан летње
ноћи" (избор); Е. Григ:
Солвејгина песна из "Пер
Гинта", М. Равел:
Атлантида (избор).

Џез и блуз
музика
Филм и филмска
музика
Сценска музика

5
10
● слободан избор
композиција према
могућностима
извођача

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Сагледава
критеријуме који
се односе на
начине настајања
мелодијско
ритмичких
образаца
раличитих
музичких
жанрова.
● Разликује
инструменте по
боји звука
Разликује извођачке
саставе (Соло гласхор,Соло
инструмент-камерни
састав-оркестар)
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6

●

Оспособ
љавање
ученика
за
заједнич
ко
извођењ
е

за приод 2018-2022. год.

6

● Препознаје и
реализује
елементе
заједничког
музицирања

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
● Ликовна
култура
● Српски језик
и
књижевност
● Историја
● Географија

Укупан број часова:

60(58)

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физиотерапеутски техничар
Изабрана поглавља математике
четврти
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

58
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:





Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима;
Формирање основа за наставак образовања;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике
и математичког начина мишљења.
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.

Ред.
број

1.

за приод 2018-2022. год.

Модул/
Тема

Конусни пресеци

Број
часова

22

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми

 Конусна површ.
Конусни пресеци
 Једначина елипсе
 Особине елипсе
(жиже,
ексцентрицитет и
директрисе)
 Узајамни положај
праве и елипсе
 Једначина
хиперболе
 Особине
хиперболе (жиже,
ексцентрицитет,
полуосе и
асимптоте,
директрисе)
 Узајамни положај
праве и хиперболе
 Једначина
параболе
 Особине параболе
(жижа, параметар
и директриса)
 Узајамни положај
праве и параболе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

 наброји конусне
пресеке и нацрта
одговарајуће
слике
 дефинише елипсу
и наведе њену
једначину
 одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрисе
елипсе
 одреди једначину
елипсе из задатих
услова –
једноставнији
примери
 испита међусобни
положај праве и
елипсе
 одреди једначину
тангенте елипсе
из задатих услова
 дефинише
хиперболу и
наведе њену
једначину
 одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрисе
хиперболе
 одреди једначину
хиперболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
 испита међусобни
положај праве и
хиперболе
 одреди једначину
тангенте
хиперболе из
задатих услова
 дефинише

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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2.

Интеграли

28

 Примитивна
функција.
Неодређени
интеграл
 Основне особине
неодређеног
интеграла
 Методи
интеграције.
Метод замене
 Метод парцијалне
интеграције
 Дефиниција
одређеног
интеграла
 Особине
одређеног
интеграла
 Њутн-Лајбницова
формула
 Метод замене
променљиве код
одређеног
интеграла
 Парцијална
интеграција код
одређеног
интеграла
 Израчунавање
површине равног
лика
 Запремина
обртних тела

Фармацеутско-физиотерапеутска школа















параболу и
наведе једначину
параболе
одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрису
параболе
одреди једначину
параболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
испита међусобни
положај праве и
параболе
одреди једначину
тангенте
параболе из
задатих услова
одреди
примитивну
функцију дате
функције
примени особине
неодређеног
интеграла
примени метод
замене
примени метод
парцијалне
интеграције
дефинише
одређени
интеграл
примени ЊутнЛајбницову
формулу
примени метод
замене и метод
парцијалне
интеграције код
одређеног
интеграла
реши
једноставније
диференцијалне
једначине
израчуна
површину равног
лика
израчуна
запремину

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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 Дужина лука

криве
Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

8

58

Корелација: Рачунарство и информатика
Математика, физика, хемија

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
ТРЕЋИ ИЛИ ЧЕТВРТИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

обртног тела
израчуна дужину
лука криве

Настава у блоку:

Практична настава:

60 или 58
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:






Проширивање знања о разноврсности живог света;
Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и
друга жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Разноврсност 3
живог света

Вируси
2.

Број
часова

4

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

 Разноврсност живог света
(царства на Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

 дефинише
царства живог
света
дефинише основне
систематске
категорије биљног и
животињског света

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива бића
и значај

 дефинише појам
и порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

Евидентирање и
оцењивање ученика
(путем усмене и
писане провере
знања, тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).
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њиховим
карактеристикама
 утврди утицај
вируса на жива
бића

3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија

4.

Протисти

4

 Царство протиста:опште
одлике,класификација ,
еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи

5.

Алге

4

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатне
алге (Bacillariophyta),
мрке алге
(Phaeophyta),зелене алге
(Chlorophyta), опште
одлике, систематика,
филогенија,екологија и
распрострањење

6.

Гљиве и
лишаји

7

 Опште одлике гљива
 Систематика гљива
 Значај гљива у природи и
привреди
 Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
 Опште одликекомпоненте лишаја
 Систематика и
филогенија лишаја
 Екологија и
распрострањеност
лишаја
 Значај лишаја у природи
и привреди

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије према
њиховим
карактеристикама
 утврди утицај
бактерија на
друга жива бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе протисте
изазиваче
болести
животиња и људи
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги
 анализира
распрострањење
сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки аспект
алги
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке
класе раздела
лишаја
 анализира
еколошки аспект
гљива и лишаја
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13

 Раздео риниофите
 наведе
(Rhyniophyta): опште
најзначајније
одлике
особине сваког
раздела и класе
 Раздео маховине
виших биљака
(Bryophyta): опште
одлике, систематика,
 анализира
значај маховина у
еколошки аспект
природи
представника
сваког
 Раздео пречице
појединачног
(Lycopodiophyta): опште
таксона
одлике
 Раздео раставићи
(Equisetophyta): опште
одлике, значај
 Раздео папрати
(Polypodiophyta): опште
одлике, систематика и
еколошки аспекти
 Раздео голосеменице
(Pinophyta): опште
одлике, систематика 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
 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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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еколошки аспекти

8.

Животиње

21

 Сунђери (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
 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
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 наведе
најзначајније
особине сваке
класе животиња
 анализира
еколошки аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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 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


Укупан број часова:

60
или
58

Корелација: микробиологија
Патологија
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

физиотерапеутски техничар
Медицинска географија-изборни
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

56
2

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

/

/

Практична настава:

/

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:










Ред.
број

Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине;
Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи;
Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи;
Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи;
Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори;
Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора
географске средине;
Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу;
Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже;
Развијање самосвести, одговорно опхођење према себи и окружењу;Уочавање и схватање
корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука;
Модул/
Тема

Број
часова

8
1.

Деловање времена и
климе на организам
човека

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми












Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:


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
Атмосферски
фронтови и
здравље;
Метеоротропна





наведе временске
и климатске
елементе који
утичу на здравље
човека
(инсолација,
температура
ваздуха, ваздушни
притисак, ветрови,
влажност, облаци
и облачност,
падавине)
објасни утицај
климатских типова
на организам
човека
(медитеранска,
планинска,
континен-тална...)
објасни промене у
организму човека
које настају са
променом боравка
у различитим
климатским
областима и значај
аклиматизације

Вредновање
остварености
исхода

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 (56
часова)
Место
реализације
наставе
 Теоријска
настава се
реализује у
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обољења
Климатске промене
и здравље,
Аерозагађење и
здравље људи;
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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
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 загађиваче
ваздуха и мере
заштите
познаје облике
штетног дејства
загађујућих
материја

учионици
Препоруке за
реализацију
наставе
 Коришћењ
е
савремених
електронски
х помагала,
аналогних и
дигиталних
географских
карата
различитог
размера и
садржаја
 Коришћењ
е
информациј
а са
Интернета
 Коришћењ
е
интерактивн
их метода
рада
 Коришћењ
е
основне
литературе уз
употребу
савремених
технологија за
презентовање.
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
5. праћење
остваренос
ти исхода
6. тестове
знања
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Значај вода за
здравље људи

за приод 2018-2022. год.
8



Вода као услов и

фактор здравља
Хидричне епидемије
Тврдоћа воде и
здравље
Болести изазване
присуством штетних
хемијских материја у

води, проблем
загађености вода:
степен загађености,

мере заштите и
пречишћавања вода












3

Рељеф, земљиште,
биљни и
животињски свет и
њихов значај за
здравље људичај

8











Геолошки састав и
утицај надморске
висине, експозиције
и нагиба терена на
здравље људи
Медицинска
географија и
геохемија предела
Основне
карактеристике
земљишта и
педолошки ризици
по здравље човека
Природно
јонизујуће зрачење;
Утицај радона на
здравље
Утицај живог света
на здравље
Аероалергени
биљног порекла

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







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 загађеној
води
објасни штетност
наводњавања
пољопривредних
култура загађеном
водом
наведе загађиваче
воде
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
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4

Друштвеногеографске
карактеристике
територије и утицај
на здравље људи

10
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Природно кретање
становништва
Србије
Механичко кретање
становништва
Србије
Структуре
становништва и
здравље
Урбана и рурална
насеља – савремене
болести
Индустрија као
извор загађења
животне средине –
здравствени аспект
Избор места
стамбене и
индустријске зоне у
граду
Пољопривреда као
извор загађења
животне средине,









(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
буђи) и начин
њиховог деловања
на здравље
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
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Саобраћај и
саобраћајна
инфраструктура и
здравље људи











5

Социјалноекономске
карактеристике
територије и утицај
на здравље људи

8
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Значај животног

стандарда за
здравље; Социјалноекономски услови
живота,
приступачност
здравственој служби
и могућности

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 ђубрива
у пољопривреди
зна различите
начине штетног
деловања
саобраћаја на
живот и здравље
људи (загађење
животне средине,
ширење заразних
болести,
саобраћајне
несреће)
зна да објасни
разлике у
оболевању и
умирању међу
земљама са
различитим
животним
стандардом
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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









6

Савремене болести и
ендемска подручја у
нашој земљи

8



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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









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
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флуороза...)

7

6

Географија здравља



Благодети морског
поднебља: физичкохемијска 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 физичкохемијска 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



















Укупан број часова:

56

објасни физичкохемијска 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
Биологија
хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1400

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Историја (одабране теме)
Трећи или четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:
66/56

Настава у блоку:

Практична настава:

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:









Ред.

број

1.

Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање 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 културноисторијске баштине.
Модул/
Тема

Село и град
некад и сад

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми






задатак
наставник
а је да на
почетку
школске
године од
дванаест
понуђени
х
наставних
тема,
ученицим
а
предложи
шест, од
којих ће
они, као
група, у
складу са
својим
склоности
ма,
изабрати
четири,
Свакој од

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
предграђа;
боемске четврти;
појава модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација,
метро, проблем
загађења,
одношење и
складиштење

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној
теми/модулу 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

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:




праћење
остваренос
ти исхода
тестове
знања.
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четири
теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м планом.



Фармацеутско-физиотерапеутска школа

отпада;
становање –
грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика
у начину
становања између
села и града и
између
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 и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз –
фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства;

у начину
становања
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину
становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.
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2.

Култураодевањ
а и исхране
некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша,
Михаила, Милана
и Александра
Обреновића,
кнеза Александра
и краљева Петра и
Александра
Карађорђевића,
Николе
Петровића,
резиденције
Јосипа Броза).

Култура одевања
од антике до
данас
(материјали,
начин обраде и
бојење, разлике
у одевању код
припадника
различитих
друштвених
група; појава
вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих
у читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).

Одевање код

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
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Срба кроз
историју(материј
али и тканине –
кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и
код припадника
различитих
друштвених
група; грађанско
одело и европски
узори у облачењу
српског
грађанског
сталежа;
униформе
државних
чиновника,
лекара,
цариника,
професора
Лицеја и
гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).
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

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
исхране код
Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.
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Војска, оружје и
рат некад и сад

за приод 2018-2022. год.
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кафе и дувана,
употреба
источњачких
зачина,
понашање за
столом, прибор
за јело; кухињски
апарати;
ресторани „брзе
хране”).
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;
увођење 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;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања,
највеће
војковође).
Војска код Срба
кроз историју
(српска војска у
средњем веку –

 уочи основна
обележја
ратова и војне
организације
и технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
начину
ратовања
кроз историју;
 уочи
карактеристи
ке развоја
оружја и
војне
организације;
 уочи основна
обележја
војне
организације
код Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату
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4.



Новац и банке
кроз историју
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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).

и његовим
последицама на
живот људи.

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;



уочи основне
карактеристи
ке 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
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5.

Верски живот и
обичаји кроз
историју
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материјали од
којих је
израђиван новац,
историјски
феномен
„кварења” новца;
ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
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,









уочи основна
обележја
веровања од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке обичаја и
веровања у
различитим
периодима;
идентификуке
сличности и
разлике у
обичајима
различитих
верских
заједница;
уочи утицај
веровања и
обичаја на
културно
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6.

Образовање и
васпитање кроз
историју
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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 између
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...).
Образовање и
васпитање у
новом веку и
савременом добу
(појава
штампарства и
ширење

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

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
код Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
образовања и
васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
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Комуникације,
путовања и
туризам некад
и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
писмености, улога
цркве и државе –
појава световног и
обавезног
образовања,
школских
уџбеника;
положај ученика –
награђивање 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

закључак о
значају
образовања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања







опише развој
комуникациј
а од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке
комуникациј
еу
различитим
периодима;
изведе
закључак о
значају
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саобраћаја; ауто
и авио клубови,
новине и
новинарство,
Интернет,
откривање нових
дестинација,гост
ионице и хотели,
бање).

8.

Друштвени и
породични
живот кроз
историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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

комуникациј
е у животу
људи кроз
историју;
 разуме
последице
развоја
модерних
комуникациј
а;
 изведе
закључак о
утицају
развоја
комуникациј
а на
интеграцију
сваке нације
и друштва;
 користи
информације
са историјске
карте и
повеже их са
стеченим
знањем о
комуникациј
ама;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, 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
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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,радн
и 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 међу
половима...).

Срба кроз
историју;
 наведеосновн
а обележја
породичног
живота код
Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
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

Породични
односи код Срба
кроз
историју(положај
мушкарца, жене
и детета;
свадбени
обичаји, однос
према старијима,
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празници – крсна
слава...)

9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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,фил
м као извор
информација о
догађајима;
филм као
масовна забава
и индустрија;
почетак ере
звучног филма,
појава
анимираних
филмова; појава
колор филмова;
филмски
фестивали и
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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 радиостанице – 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
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ТВ апарати као
показатељи
животног
стандарда).

10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
надрилекарство,
манастирске
болнице; прве
болнице и
лекари,
отварање
болница у Србији
у време кнеза
Милоша,











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
организација
и њиховог
деловања.
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оснивање
Медицинског
факултета у
Београду...).

11.

Грбови и
заставе некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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

 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.
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12.

Спорт некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
средњовековни
х држава и
династија и
властелинских
породица –
двоглави бели
орао
Немањића,
Лазаревића,
Карађорђевића,
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





уочи основна
обележја
спорта од
антике до
савременог
доба;
разуме улогу
и значај
спорта у
људском
друштву;
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Укупан број часова:

савременог доба;
спортска
надметања кроз
историју –
најпопуларнији
спортови,
аматерски и
професионални
спорт, модерне
Олимпијске
игре).
Спорт код Срба
кроз историју
(народне и
пастирске игре
као прва
спортска
надметања, прва
спортска
друштва,
оснивање
Српског
олимпијског
клуба 1910,
учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва
и клубови;
савремени спорт
и спортски
живот).










Фармацеутско-физиотерапеутска школа

именује и
опише
спортске
дисциплине
заступљене
на античким
Олимпијским
играма;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке спортских
надметања у
различитим
периодима;
опише развој
спортског живота
код Срба.


Корелација:

Српски језик и
књижевност
Географија
Социологија са
правима
грађана
Грађанско
васпитање
Верска настава
Ликовна
култура
Музичка
култура
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Хемија- изборни предмет
IIIили IV

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

56или 66
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Дисперзни
системи
1.

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ по
темама






Класификације
дисперзних система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни
састав раствора
Разблаживање
раствора
Колигативна
својства раствора
неелектролита

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

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,
молалност
раствора;
Прерачуна један
начин исказивања
садржаја раствора
у други;
Израчуна садржај
раствора добијеног
разблаживањем;
Израчуна садржај

Вредновање
остварености исхода

Врши се кроз:
 Усмену
проверу знања
 Писану
проверу знања
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раствора добијеног
мешањем два
раствора исте
супстанце
различитог
садржаја;
Објасни снижење
температуре
мржњења,
повишење
температуре
кључања раствора
у односу на
растварач;
Одреди
тремпературу
кључања раствора
неелектролита;
Израчуна осмотски
притисак у
раствору
неелектролита

Раствори
електролита
2.

25











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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
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база на основу
константе
дисоцијације;
Објасни феномен
хидролизе соли;
Тумачи појмове:
киселина, база,
амфолит и
коњуговани пар у
светлу
протолитичке
теорије;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Стехиометријска
израчунавања

за приод 2018-2022. год.
27










Укупан број часова:

66

Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукционе
реакције
Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула;
Израчуна масени
елементарни
састав једињења
на основу
молекулске
формуле;
Одреди
емпиријску
формулу једињења
на основу масених
односа елемената
у њему;
Одреди
емпиријску
формулу на основу
масеног
елементарног
процентног састава
једињења;
Објасни
квалитативно и
квантитативно
значење хемијске
једначине;
Пише хемијске
једначине важних
хемијских
реакција;
Одреди
коефицијенте у
хемијским
једначинама;
Тумачи појам
оксидационог
броја;
Разликује
оксидационо и
редукционо
средство у
реакцији
оксидоредукције;
Примени метод
електронског
биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини
реакције
оксидоредукције;
Општа хемија, Аналитичка хемија, Физика,
Биологија, Фармацеутска хемија
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Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
Хемија биомолекула
IIIили IV

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

66 или 56
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Модул/
Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу/теми


1.

Угљени хидрати

16






Хемијска структура и
својства моносахарида:
пенотозе (рибоза и
дезоксирибоза), хексозе
(глукоза, маноза,
фруктоза)
Хемијска структура и
својства олигосахарида:
малтоза, лактоза,
сахароза
Хемијска структура и
својства
полисахарида: скроб,
целулоза, гликоген
Улога угљених хидрата

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик
ће бити у стању да:
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Фишеровим
пројекционим
формулама
представи
структуру
молекула
моносахарида
ојасни настајање
цикличних
(полуацеталних и
полукеталних)
облика молекула
моносахарида
Хејвортовим
перспективним
формулама
прикаже цикличне
форме молекула
моносахарида
објасни разлику
између Фишерових
и Хејвортових
формула
моносахарида
објасни појам
аномерије
хемијским
једначинама
представи:
дехидратацију,
епимеризацију,
грађење гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
тумачи биолошки
значај
моносахарида
објасни настајање
гликозидне везе

Вредновање
остварености исхода







праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
усмену
проверу знања
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2.

Липиди

13
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3.




Протеини





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Класификације липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска структура
неосапуњивих липида
Стероидни хормони
Биолошки значај
липида

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

међу 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
 наводи
критеријуме за
класификацију
липида
 објасни хемијску
структуру
осапуњивих липида
 класификује
осапуњиве липиде
према хемијском
саставу
 тумачи биолошки
значај масти и уља,
фосфоглицерида,
сфинголипида и
воскова
 објасни хемијску
структуру
неосапуњивих липида
 разликује стероле,
жучне киселине и
стероидне хормоне
 тумачи биолошки
значај холестерола,
жучних киселина и
стероидних
хормона







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











праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
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4.

Нуклеинске
киселине

6






Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и
пиримдинске базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција
ДНК и РНК









5

5.

Витамини





Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска структура
липосолубилних
витамина
Хемијска структура
хидросолубилних
витамина









Укупан број часова:

56

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
објасни разлику
између 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
киселина
објасни разлику
између 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










праћење
остварености исхода
тестове знања
активност на часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

Корелација:

Хемија
Медицинска
биохемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1424

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Физиотерапеутски техничар
ФИЗИКА ИЗБОРНИ
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

52
2

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

8

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:













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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.

Ред.
број
Тема

1.

Структура и основна
својства чврстих
тела

Број
часов
а

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

11



Кристална и аморфна тела.
Основна својства кристалне
структуре
 Механичке деформације тела.
Хуков закон – примена на кости
и мишиће
 Топлотно ширење чврстих тела.
Закони линеарног и
запреминског ширења чврстих
тела
 Промене агрегатних стања
чврстих тела и њихов графички
приказ. Специфичне топлоте
фазних прелаза
 Демонстрациони огледи:
- Образовање кристала
(хидрохинон - микропројекције)
- Ширење чврстих тела при
загревању
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање модула
еластичности жице

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











Вредновање
остварености
исхода

разуме
структуру
чврстих тела
и
међумолекул
ске силе
разликује
кристална и
аморфна
тела и зна
основна
својства
кристалне
структуре
разуме Хуков
закон и зна
да га
примени у
струци
зна законе
топлотног
ширења
чврстих тела
схватање
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Електростатика и
електромагнетизтам
2.

17


















Електрично поље. Јачина поља,
линије сила
Потенцијална енергија,
потенцијал, напон.
Еквипотенцијалне површине
Електрични дипол (диполни
момент, деловање електричног
поља на дипол).
Проводник у електричном пољу
Електрично поље у диелектрику
Електрична капацитивност
проводника и кондензатора.
Раван кондензатор
Енергија електричног поља,
густина енергије
Јачина и густина електричне
струје. Напон и ЕМС
Омов закон (за део кола и за
цело коло).
Електрична отпорност и
проводљивост проводника
Џул-Ленцов закон. Кирхофова
правила
Електрична струја у течностима
(на пример, крв...)
Дејство једносмерне струје на
људски организам.
Електростимулација у
дијагностици и терапији
Струја у гасовима и врсте
пражњења. Напонска
карактеристика струје
Електрична струја у вакууму

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











промене
агрегатног
стања
чврстих тела
изведе
лабораторијс
ку вежбу,
правилно и
безбедно
рукује
наставним
средствима,
изврши
потребне
прорачуне и
израчуна
грешке при
мерењу
разуме и зна
да решава
проблеме
везане за
појмове:
јачина
електричног
поља,
потенцијална
енергија,
потенцијал,
напон...
разуме
појмове
енергија
електричног
поља и
густина
енергије
зна шта је
електрични
дипол и
какав је
утицај
електричног
поља на
дипол
разуме утицај
електричног
поља на
проводнике
и изолаторе
(диелектрике
)
зна шта је
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(катодна цев)
 Демонстрациони огледи:
- Приказ линија сила електричног
поља
- Испитивање потенцијала
наелектрисаног проводника
(помоћу електрометра).
Еквипотенцијалне линије
- Омов закон и Кирхофова
правила
- Струја у течностима
 Лабораторијска вежба:
- Мерење електричног отпора
Витстоновим мостом


3.

Таласна оптика

13









Дуалистичка природа светлости
Таласна оптика. Интерференција
светлости
Дифракција светлости.
Дифракциона решетка
Дисперзија светлости кроз
призму. Врсте оптичког спектра
Апсорпциона спектрометрија.
Апсорпција светлости, Ламберг –
Беров закон. Параметри
апсорпционе спектрометрије
Поларизација светлости при
одбијању (Брустеров закон) и
преламању (Николова призма).
Обртање равни поларизације.
Сахариметар

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

кондензатор
и разуме
појам
електричне
капацитивнос
ти
 разуме
појмове:
јачина и
густина
електричне
струје, напон
и
електромото
рна сила
(ЕМС)
 зна основне
законе
једносмерне
струје
 зна основне
карактеристи
ке
електричне
струје у
течностима и
гасовима
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
 разуме
дуалистичку
природу
светлости
 разуме
појаве
интерферен
ције,
дифракције
и
поларизациј
е светлости
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно

1427
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Елементи квантне
физике

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

11

Демонстрациони оглед:
- Дисперзија светлости (помоћу
призме)
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање таласне дужине
монохроматске светлости помоћу
оптичке решетке
 Топлотно зрачење. Закони
зрачења апсолутно црног тела
 Квант енергије. Маса, импулс и
енергија фотона
 Фотоефекат. Ајнштајнова
једначина
 Комптонов ефекат
 Фотоћелија. Фотомултипликатор
 Корпускуларно-таласни дуализам
микрочестица. Де Брољева
релацијада светлости
 Демонстрациони оглед:
- Фотоефекат
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање угаоне
дивергенције ласерског снопа

рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу


разуме
дуалистичку
природу
светлости
 разуме
појаве
интерферен
ције,
дифракције
и
поларизациј
е светлости
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу

60

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Козметички техничар
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Образовни профил: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
I РАЗРЕД
недељно
годишње
Т

627 66

442

11

352

9

270

3

99

3

102

3

96

3

90

387

387

__________ језик и књижевност*

3

99

3

102

3

96

3

90

387

387

2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик

2

66

2

68

2

64

2

60

258

258

2

66

2

68

2

64

2

60

258

258

4. Физичко васпитање
5. Математика

2

66

2

68

2

64

2

60

258

258

2

68

2

64

2

60

258

258

2

ПН Б

В

30 13

66

ПН Т

6. Рачунарство и информатика
7. Историја

2

66

8. Ликовна култура
9. Физика

2

66

10. Географија
11. Хемија

2

66

2

66

2

68

12. Биологија
13. Социологија са правима грађана

2

66

2

68

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

2

Т

В

ПН Б

Т

В

ПН Т

В

ПН Б

Т

В

ПН Т

В

ПН Б

УКУПНО
годишње

19 2

.

В

IV РАЗРЕД
недељно
годишње

Српски језик и књижевност

1.
1.1

ПН Т

III РАЗРЕД
недељно
годишње

Т
В ПН Б Σ
169
178
1 66
30 7

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

В

II РАЗРЕД
недељно
годишње

66

66
66
30

2

264 66

66
30 30

2
8

66

90 12 6

408 204

30 1

34 102

90

9

64
9

288 288

150

5

15

150 450

99

66

66

66

66

134

134

134

134

64
111 100
120 0 8

1

Анатомија и физиологија

3

2

Масажа

1

3

2

66

66

66

4

Хигијена и здравствено васпитање
Латински језик

2

66

66

66

5

Прва помоћ

2

33 66

99

64
256
450 8

3

Здравствена психологија

2

7

Микробиологија са епидемиологијом

2

68

8

Патологија

2

68

1

34 102

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

99
60 295

60 60

6

Естетска нега

67 168

60
68

9

30

3

60 1

5

32 160

1430

60 1

5

30 150

68

68

68

68

68

68

60 96 412

180 688
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10 Фармакологија

2

68

68

68

11 Медицинска биохемија

2

68

68

68

32

12 Медицинска етика

1

13 Физикална медицина

1

2

32 64

30

14 Козметологија

2

2

64 64

30

15 Дерматологија

2

64

16 Основе клиничке медицине

2

64

17 Дерматологија са негом

32

30
2

19 Предузетништво
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

1. Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму
2.
образовног профила**

1

Укупно А1+A2+Б
Укупно А1+A2+Б

33
33

1

34
34

1

3

96
32

1

64

2
28 4
32

924 132

120 26 6

1176

32

884 204
1178

90 23 9
32

736 288
1174

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
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60

2

2

18 Естетска хирургија са негом

32

32 64

60 248

64

64

64

30 94

3

60 90

30 60 90

30 180

3

60 90

60 90

150

2

60

60

3
1
2
150 17 15
32

30 64 124

30 126

90
30
60
510 450
1080

60

253

253

129

129

124
305 107
120 4 4
4608

124
460
480 8
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Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила
Рб

Листа изборних предмета

РАЗРЕД
I разред

II разред

III разред

IV разред

Стручни предмети
1.

Инфектологија

2

2.

Култура тела

2

3.

Медицинска информатика

2

4.

Исхрана

2

Општеобразовни предмети
1.

Музичка култура*

2

2

2.

Изабрана поглавља математике

2

2

3.

Биологија (одабране теме)*

2

2

4.

Медицинска географија

5.

Историја (одабране теме)*

2

2

6.

Хемија(изборни предмет)*

2

2

7.

Хемија биомолекула*

2

2

8.

Физика

2

2

2

Напомена:* Ученик изборни предмет бира једном у току школовања

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ПРВИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Српски језик и књижевност
први

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

99
3

Подела одељења у групе:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

/
/

/

Циљеви предмета:
 Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност
 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
 Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и
књижевним делима
 Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом, друштвеном
условљеношћу и историјским развојем
 Стицање знања из области фонетике (фонологије) и морфофонологије књижевног језика и
способности да се та знања примене у говору и писању.
 Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
 Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове
Ред.
број

ИСХОДИ
Број
часова

Тема

1.

Увод у
проучавање
књижевног дела

14
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Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

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,
приповетка по избору
и роман; по избору
Драма као
књижевни род: драма 

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,

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
оствареност
и теме кроз
тестове,
писано и
усмено
изражавање
и писмене
задатке
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по избору

2.

Књижевност
старог века

11









3.

Средњовековна
књижевност

10
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мотив, сиже,
фабулу, лик и
идеју у
књижевном делу

износи своје
утиске и
запажања о
књижевном делу,
тумачи његове
битне чиниоце и
вреднује га

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)

објасни значај
митологије за
античку
књижевност и
развој европске
културе
наведе имена
аутора, називе
обрађених дела и
класификује их по
културама којима
припадају,
књижевним
родовима и
врстама
тумачи и
вреднује
уметничке
чиниоце у
обрађеним
делима

објасни
универзалне
поруке
књижевности
старог века

Почеци словенске 
писмености:
Црноризац Храбар :
„Слово о писменима“
Рад Ћирила и
Методија
Словенска писма и

развој књижевног
језика

Најстарији
споменици
јужнословенске
културе

Свети Сава :

наведе
најзначајније
споменике
јужнословенске
културе, језик,
писмо и век у ком
су настали
именује ауторе
и дела
разуме поетику
жанрова
средњовековне
књижевности
лоцира
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„Житије светог
Симеона“ (одломак)

Јефимија: „Похвала
кнезу Лазару“

Деспот Стефан
Лазаревић; „Слово
љубве


4.

Народна
књижевност

12



Врсте народне

књижевности

Лирска народна
песма (по избору из

Читанке )

Епска народна
песма
„Бановић Страхиња“,
Марко пије уз Рамазан
вино“, „Бој на

Мишару“


Лирско-епске песме
(по избору)

5.

Хуманизам и
ренесанса

10
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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

обрађене текстове
у историјски
контекст
објасни значај
средњовековне
књижевности за
српску културу
анализира
изабране текстове
уз претходно
припремање
путем
истраживачких
задатака
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,
композицију и
поруке у
одабраним
делима
упореди
уметничку
интерпретацију
стварности и
историјске
чињенице
наведе
најзначајније
представнике и
њихова дела
објасни
значење појмова
хуманизам и
ренесанса
наводи и на
обрађеним
делима
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избору) или Данте
образлаже одлике
Алигијери: „Пакао“
епохе
(одломак)

упореди

Вилијам Шекспир:
вредности
„Ромео и Јулија“
средњег века са
вредностима

Сервантес: „Дон
хуманизма и
Кихот“ (одломак)
ренесансе

објасни значај
уметности
хуманизма и
ренесансе за
развој европске
културе и
цивилизације

6.

Општи појмови о
језику

4



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


7.

Фонетика

9
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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,

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
уме да се
служи
правописом
разликује
гласовне
алтернације
влада
акценатским
гласовним
системом
књижевног
(стандардног)
језика и да га
примењује у
говору
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промена сонанта л у
вокал о), и губљење
сугласника са
правописним
решењима

Акценатски систем
књижевног језика,
диференцијација у
односу на
дијалекатско
окружење

Основна правила
акцентуације српског
књижевног језика

8.

Правопис

10



9.

Култура
изражавања

19
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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
Књижевноуметничк
и функционални стил
Попуњавање
формулара, захтева, 
уплатница и сл.
Школски писмени
задаци 4х2+2

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

опише стања,
осећања,
расположења,
изрази ставове,
донесе закључке у
усменом и
писаном
изражавању
разликује
функционалне
стилове
препозна и
примени одлике
разговорног и
књижевноуметни
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Домаћи задаци

Укупан број часова:

99

чког
функционалног
стила

попуњава
формуларе,
уплатнице,
захтеве и слично у
складу са
језичком нормом

Корелација:

Интегративни
наставни приступи са
општим и стручним
предметима, са
уметничким,
образовним и
културним
институцијама, у
редовној и процесној
настави у складу са
темом и наставним
садржајем.

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Kозметички техничар
Енглески језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Вежбе:

Настава у
блоку:

Практична настава:

66
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

1.

ИСХОДИ
Тема

OПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
 Храна и здравље
 Познати градови и
њихове
знаменитости
 Спортови и позната
спортска

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

OПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(организација
времена, послова,
слободно време)
 Храна и здравље
(навике у исхрани,
карактеристична јела и

 разуме
реченице,
питања и
упутства из
свакодневног
говора (кратка
упутства
изговорена

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода
Писмени
задатак
Писмена вежба
Контролни
задатак
Усмено
испитивање
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такмичења
Живот и дела
славних људи ХХ
века
Медији
Иинтересантне
животне приче и
догађаји
Свет компјутера

за приод 2018-2022. год.







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
догађаји
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, уређаји
опрема;
 гране
медицине/стоматолог
ије;
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

споро и
разговетно)
 разуме општи
садржај краћих,
прилагођених
текстова
(рачунајући и
стручне) после
неколико
слушања или уз
помоћ
визуелних
ефеката, разуме
бројеве
 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/компјут
еру, декларације о
производима,
упутства за
употребу и
коришћење)
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Укупан број часова

66

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар

лечења
мере заштите и
очувања радне и
животне средине
(хигијена);
праћење новина у
области струке;
пословна
комуникација на
страном језику
релевантна за струку;

Корелација:

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Хемија

Француски језик
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

OПШТЕ ТЕМЕ
1.

 Свакодневни живот
(организација
времена, послова,
слободно време)
 Храна и здравље
(навике у исхрани,
карактеристична јела
и пића у земљама
света)
 Познати градови и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 разуме
реченице,
питања и
упутства из
свакодневног
говора (кратка
упутства
изговорена
споро и
разговетно)
 разуме општи
садржај краћих,

Вредновање остварености
исхода
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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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
догађаји
Свет компјутера
(распрострањеност и
примена)

прилагођених
текстова
(рачунајући и
стручне) после
неколико
слушања или уз
помоћ
визуелних
ефеката (на
упутствима,
ознакама,
етикетама)
 разуме бројеве
(цене, рачуне,
тачно време)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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);

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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 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
догађаје

2.

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

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;

66

козметички
Руски језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

- стручни предмети
- матерњи језик

Корелација:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Број
часова

Тема

Встреча

4

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

«Новая подруга»

1.
Выражение места и
направления

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање остварености
исхода

Разговор о
осећањима ,ученик је
у стању да испољи
емоције на руском
језику.

Ученики могут использовать
диалог знакомства при
любой встрече

Разговор о
породици,односи
међу родитељама и
деце,расподела
обавеза

Умение описать свою
семью.Правильное
употребление глаголов в
настоящем и прошедшем
времени

На тему природе
ученик исказује свое
мишљење о заштити
околине

Умение описать
животное,природу где оно
обитает.

Знакомство

2.

Семья

4

Текст:»Миссия:Спасение
семьи»

Компаратив придева и
прилога
Спряжение глаголов
«Жизнь в многодетной
семье»

3.

4.

Природа

Счастлив
ого пути!

4

4

Текст:Водяная рысь»
Склонение
существительных.
Существительные во
множественном числе
муж. и сред.рода на -ья

Глаголы движения.
Текст:“Гостиница Москва“
Склонение прилагательных

5.

История

4

Текст:“Русь во время татаромонгольского
ига“.Числительные.Текст
„Косово поле“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Правильное употребление
существительных в
предложениях

Ученици упознају
Как заказывается
речи резервације соба номер в
у хотелу
гостинице,бронирова
ть номер по телефону

Упоређивање рускосрпске историје.

Ученики знакомятся с
русской
историей,используя
перессказ текста.
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6.

Спорт

4

„Опасная болезнь“.Вид
глагола.Будущее время

Упознавање са
спортским
терминима,описивањ
е свог омиљеног вида
спорта

Умение на русском
употребить виды
спорта и обьяснить
значение спорта в
жизни

7.

Искусств
о

4

Текст:“Художник
света“Несклоняемые
существительные.Склонение
русских фамилий.“Портрет“

Упознавање са руском
културом,са
сликарством

Умение описать
картину,портрет.

4

Текст:“Менделеев и
периодический
закон“Деепричастие.Числительны
е до 100

Упознавање ученика
са руским
научницима,са
достигнућима

Ученики научатся
говорить о
науке,школе,любимы
х предметах

32

Корелација: 5

Професор руског језика Јелена Животић

Правильное
употребление слов в
предложении

8.
Наука

Укупан број
часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички
Немачки језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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број

Модул/
Тема

за приод 2018-2022. год.
Број
часов
а

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

Die vier Freunde
1.
LEUTE

4

Länder Sprachen
(Un)bekannte Leute

Immer lernen
2.

WIR, DIE KLASSE
10 A

4

Schulfächer Schulgeschichten
Interviews

Familienphotos
3.

DIE FAMILIE VON
JULIA

4

Geschwister
Haustiere

4.

MEIN HAUS,
MEIN WELT

Mein Zuhause
4
In meinem Zimmer

Essgewohnheiten
5.

6.

GUTEN APETIT

IN DER STADT

4

4

Wo kauft man was?

Herzlichwillkommen in
Lindau
Auskunft auf der Straβe

7.

(UN) TYPISCHE
TAGES ABLÄUFE

4

Von Beruf Hausman
Ein Tag in Internat

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

Развијање сазнајних и
интелектуалних
способности ученика,
његових
хуманистичких,
моралних и естетских
ставова.
Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
Усвајање основних
знања из страног
језика која ће ученику
омогућити да се у
једноставној усменој
и писаној
комуникацији
споразумева са
људима из
другихземаља.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем
(ко, шта, где, када...)
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
јелу.
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
сналажењу у граду.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung.
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung
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4

Укупан број часова:

32

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Корелација: 5

Физичко васпитање
1

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Однос појединаца
према друговима и
друштвеној заједници.

Meine Clique
Die Zwillingsschwestern

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

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 психосоцијалних образаца понашања;
7.
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.
Ред.
број

1

Тема

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

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 Препозна везе
између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристик
е положаја
тела, покрета

Вредновање
остварености исхода

Праћење остварености
исхода
Активност на часу
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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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном
техником.
Скок увис леђном
техником
Бацања:
Бацање кугле, једна од
рационалних техника

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
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
предвиђених
садржаја
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(ученице 4 kg , ученици
5 kg).
Спровести такмичења у
одељењу, на резултат, у
свимреализованим
атлетским
дисциплинама.


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Детаљније
опише
правила
спортске гране
за коју
показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
 Објасни због
којих је
карактеристик
а физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
 Жели да се
бави
физичким,
односно
спортским
активностима,
пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристик
е физичке и
спортске
активности њихове
позитивне
утицаје на
здравље,
дружење и
добро
расположење;
 Сагледа
негативне
утицаје
савременог
начина живота
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(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
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,однос
но спортске
активности
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припада, има
своју естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја);
Ужива у
извођењу
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
коме вежба,
рекреира се и
бави се
спортом, што
преноси у
свакодневни
живот
Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
такмичења
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Напомене:
- Наставник формира
групе на основу умења
(вештина) ученика
стечених после основне
школе: основни,
средњи и напредни
ниво
- Наставник олакшава,
односно отежава
програм на основу
моторичких
способности и
претходно стечених
умења ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
- вага претклоном и
заножењем и
спојено, одразом
једне ноге колут
напред;
- став на шакама,
издржај, колут
напред;
- два повезана премета
странце удесно и
улево;
- за напредни ниво
премет странце са
окретом за 1800 и
доскоком на обе ноге
(„рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у
ширину висине 120 цм;
за ученице 110 цм:
згрчка;
разношка
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
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
предвиђених
садржаја
 Детаљније
опише
правила
спортске гране
за коју
показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
 Објасни због
којих је
карактеристик
а физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
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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
За ученице
/двовисински разбој
или једна притка
вратила/:
- наскок у упор на
н/п, премах
једном ногом до
упора
јашућег,прехват у
потхват упорном
руком (до
предножне) и
спојено
одножењем
заножне премах
и саскок са
окретом за
90 0 (одношка),
завршити боком
према притци.
5.Вратило
За ученике /дохватно
вратило/:
- суножним одривом
узмак; ковртљај назад у
упору предњем; саскок
замахом у заножење
(зањихом).
6. Греда
За ученице /висока
греда/:
- залетом и
суножним
одскоком наскок
у упор, премах
одножно десном;
окрет за 90 0 ,
упором рукама

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

спортске
активности;
 Жели да се
бави
физичким,
односно
спортским
активностима,
пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристик
е 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
ужива у
дружењу и
контактима;
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 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,однос
но спортске
активности
припада, има
своју естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
Школско такмичење
доживљаја);
(одељење, школа): актив  Ужива у
наставника физичког
извођењу
васпитања бира справе
покрета и
на којима ће се ученици
кретања;
такмичити.
 Наводи
За напредније ученике:
основне
састави из система
олимпијске
школских спортских
принципе и
такмичења и учешће на
примењује их
вишим нивоима
на школским
школских такмичења.
спортским
Минимални образовни
такмичењима
захтеви:
и у слободном
За ученике: наставни
времену;
садржаји из програма
 Препозна
вежби на тлу, прескока,
нетолерантно
једне справе у упору и
понашање
једне справе у вису;
својих другова

испред тела
преднос
разножно;
ослонцем ногу
иза тела
(напреднији
ниво: замахом у
заножење) до
упора чучећег;
усправ, усправ,
ходање у успону са
докорацима, вага
претклоном,
усклон, саскок
пруженим телом
(чеоно или бочно
у односу на
справу)
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно
десном напред замах
улево, замах удесно,
замах улево и спојено
премах левом напред;
премах десном назад,
замах улево, замах
удесно и спојено
одножењем десне,
саскок са окретом за
900 улево до става на
тлу, леви бок према
коњу.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1453

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
За ученице: наставни
садржаји из програма
вежби на тлу, прескока,
греде и двовисинског
разбоја.

 Спортска игра
(по избору)

Укупан број часова:

- 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.
66

и реагује на
њега, шири
дух
пријатељства,
буде истрајан
је у својим
активностима.
 Се правилно
односи према
окружењу у
коме вежба,
рекреира се и
бави се
спортом, што
преноси у
свакодневни
живот
 Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
такмичења



Корелација:




Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Физичко
васпитање
Сви стручни
предмети
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Козметички техничар

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Математика
први
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:









Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.

Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености исхода

1.

Вектори

4

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

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

2.

Реални бројеви

6

 Преглед бројева,
операције са
реалним
бројевима
 Апсолутна
вредност реалног
броја
 Приближна
вредност реалних
бројева, правила
заокругљивања

 разликује
различите
записе бројева
из скупова N, Z,
Q, и те бројеве
приказује на
бројној правој и
пореди их.
 разликује
основне
подскупове

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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 Апсолутна и

релативна грешка








3.

Пропорционалност 10

 Размера и
пропорција
 Директна и
обрнута
пропорционалнос
т
 Прост сразмерни
рачун
 Рачун поделе и
рачун мешања
 Процентни и
промилни рачун

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 одређени
број децимала
одреди
апсолутну и
релативну
грешку

 израчуна
одређени део
неке величине
 одреди
непознате
чланове просте
пропорције
 прошири или
скрати размеру
и примени је у
решавању
проблема
поделе
 препозна
директну или
обрнуту
пропорционалн
ост две величне
, примени je при
решавању
једноставних
проблема и.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.
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4.

Рационални
алгебарски изрази

12

 Полиноми
 Растављање
полинома на
чиниоце
 НЗД и НЗС
полинома
 Трансформације
рационалних
алгебарских
израза








5.

Геометрија

13

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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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
једнакостранич
ном троуглу
разликује врсте
четвороуглова,
наведе и
примени
њихове особине
на одређивање
непознатих
елемената
четвороугла
формулише
Талесову
теорему и
примени је на
поделу дужи на
n једнаких
делова
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6.

за приод 2018-2022. год.
13

Линеарне
једначине и
неједначине

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
13. активност ученика
на часу;
14. усмену проверу
знања;
15. писмену провера
знања;
16. тестове знања.

8

66

Корелација:
Физика, хемија

Козметички техничар
Рачунарство и информатика
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8 /2015.
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

/
Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

 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

година. )
Вежбе:

66
2

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

2

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

Циљеви предмета:
1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву
2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике;
3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека
4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних
ресурса;
5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових
најпопуларнијих сервиса
6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да
баратају информацијама, да одвајају битно од небитног, да процењују исправност извора и употребе их на
ефикасан начин
7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко,
текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из других предмета
8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је
примењују или проблему који решавају
9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у
свакодневном раду у дигиталном окружењу
10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије
11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима;
12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље
образовање и напредовање
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Основи
рачунарске
графике

Број
часова

10

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу/теми

• Информација и
информатика
• Кодирање информација
коришћењем бинарног
бројевног система
• Представљање разних
типова информација
(текстуалне, графичке и
звучне)
• Кодирање карактера,
кодне схеме
• Јединице за мерење
количине информација
• Значај и примена
рачунара
• Карактеристике
информационог
друштва
• Утицај рачунара на
здравље
• Структура и принцип
рада рачунара
• Врсте меморије
рачунара
• Процесор
• Матична плоча
• Магистрала
• Улазно-излазни уређаји
• Утицај компоненти на
перформансе рачунара
• Софтвер, појам и улога у
РС

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној
теми/модулу ученик ће
бити у стању да:

• Објасни значење
појмова податак,
информација и
информатика
• Разликује појмове
бит и бајт
• Наведе јединице за
мерење количине
података
• Претвара меру
количине података
из једне мерне
јединице у другу
• Објасни основне
карактеристике
информационог
друштва
• Наведе опасности и
мере заштите
здравља од
претеране и
неправилне употребе
рачунара
• Препозна
компоненте из којих
се састоји рачунар и
објасни њихову
функционалност
• Објасни намену
оперативно и
спољашње меморије
у рачунарском

Вредновање
остварености исхода

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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за приод 2018-2022. год.
• Врсте софтвера
• Намена сваке врсте
софтвера

2.

3.

Рад у
оперативном
систему

Примена ИКТ-а

8

36

• Подешавање радног
окружења
• Концепти организације
докумената и фасцикли
• Типови датотека
• Претрага садржаја по
различитим
критеријумима
• Манипулација
садржајима на диску
• Инсталација
корисничког софтвера

• Интерфејс текст
процесора
• Једноставнија
подешавања интерфејса
• Правила слепог куцања
• Операције са
документима (креирање,
отварање, премештање
од једног до другог
отвореног документа,
чување, затварање)
• Едитовање текста
• Премештање садржаја
између више отворених

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

систему
• Наброји врсте
спољашњих
меморија и објасни
њихове
карактеристике
• Објасни сврху
софтвера у
рачунарском систему
• Наброји врсте
софтвера и објасни
њихову
• Објасни сврху
(намену)
оперативног система
• Наброји
оперативне системе
који се данас користе
на различитим
дигиталним
уређајима
• Изврши основна
подешавања радног
окружења ОС
• Разликује типове
датотека
• Хијерархијски
организује фасцикле
и управља
фасциклама и
документима
(Копира, премешта и
брише документе и
фасцикле)
• Врши претрагу
садржаја по
различитим
критеријумима
• Разуме потребу за
инсталирањем новог
софтвера
• Врши компресију и
декомпресију
фасцикли и
докумената
• Одабере и
примењује
одговарајућу
технологију (алате и
сервисе) за
реализацију
конкретног задатка
• креира дигиталне
продукте, поново их
користи, ревидира и
проналази нову
намену
• користи
технологију за

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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докумената
• Уметање у текст:
специјалних симбола,
датума и времена, слика,
текстуалних ефеката
• Проналажење и замена
задатог текста
• Уметање и
позиционирање
нетекстуалних објеката
• Уметање табеле у текст
• Логичко структуирање
текста (наслови,
параграфи, слике, табеле)
• Форматирање текста
(страница, рад, маргине,
проред)
• Форматирање текста
• Исправљање грешака
• Нумерација страница
• Израда стилова
• Коришћење готових
шаблона и израда
сопствених шаблона
• Писање математичких
формула
• Генерисање садржаја и
индекса појмова
• Штампа докумената
• Индивидуални и
сараднички рад над
документима уз
коришћење текст
процесора у облацима
• Подешавање радног
окружења програма за
израду мултимедијалне
презентације
• Рад са документима
• Додавање и
манипулација
страницама, слајдовима
или фрејмовима
• Основна правила и
смернице за израду
презентације (количина
текста и објеката,
величина и врста слова,
дизајн...)
• Форматирање текста
• Додавање објеката
(слика, звука, филма, ....)
• Избор позадине или
дизајна-тема
• Ефекти анимације
(врсте, подешавање
параметара, анимационе
шеме)
• Прелаз између слајдова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

прикупљање,
анализу, вредновање
и представљање
података и
информација
• припреми и изведе
аутоматизовану
аналитичку обраду
података
коришћењем
табеларних и
графичких приказа
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за приод 2018-2022. год.
или фрејмова
• Интерактивна
презентација
(хиперлинкови и дугмад)
• Штампање презентације
• Подешавање
презентације за јавно
приказивање
• Сараднички рад при
изради презентације
• Наступ презентера
(држање тела, вербална и
невербална
комуникација,
савладавање треме)
• Подешавање радног
окружења програма за
табеларна
прорачунавања
• Рад са документима
• Уношење података
(појединачно и
аутоматско попуњавање)
• Измена типа и садржаја
ћелија
• Сортирање и
филтрирање
• Подешавање димензија,
премештање, фиксирање
и сакривање редова и
колона
• Додавање и
манипулација радним
листовима
• Уношење формула са
основним аритметичким
операцијама
• Референце ћелија
• Функције за сабирање,
средњу вредност,
најмању, највећу,
пребројавање,
заокруживање
• Логичке функције
• Копирање формула
• Форматирање ћелија
• Типови графикона,
приказивање података из
табеле
• Подешавање изгледа
странице документа за
штампање (оријентација
папира, величина,
маргине, прелом стране,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматска
нумерација страна)
• Преглед пре штампе,
аутоматско штампање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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4.

Рачунарске
мреже,интернет и
електронска
комуникација

за приод 2018-2022. год.

12

заглавља колона,
штампање опсега ћелија,
целог радног листа, целог
документа, графикона,
одређивање броја копија
• Сервиси интернета
Wорлд Wиде Wеб, ФТП,
електронска пошта, вебфоруми
• Веб-читачи
• Претраживачи
• Интернет мапе
• Електронска трговина,
електронско банкарство,
учење на даљину
• Право и етика на
интернету
• Локалне мреже
• Повезивање чворова
мреже
• Рачунари-сервери и
рачунари-клијенти
• Интернет-провајдери и
њихове мреже
• Глобална мрежа
(интернет)
• Интернет протокол
• Рутер и рутирање
• Организација домена и
доменских имена
• Систем доменских
имена ДНС (Домаин Наме
Сyстем)
• Формирање локалне
мреже
• Дељење ресурса
локалне мреже
• Повезивање локалне
мреже са глобалном
мрежом (интернетом)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• Приступа
садржајима на
интернету,
претражује интернет
и преузима жељене
садржаје
• Користи
електронску пошту
• Користи интернет
мапе, виртуелни
телефон и сличне
веб-сервисе
• Објасни појмове
електронска
трговина и
електронско
банкарство
• Објасни како
функционише учење
на даљину
• Освести важност
поштовања правних
и етичких норми при
коришћењу
интернета
• Објасни предности
умрежавања
• Наведе могуће
структуре локалне
мреже и уређаје који
се користе за
умрежавање
• Користи ресурсе
локалне мреже
• Објасни у чему је
разлика између
рачунара-сервера и
рачунара-клијената
• Објасни чему служи
рутер и шта је
рутирање
• Објасни који посао
обављају интернетпровајдери
• Наведе начине
приступа интернету
• Објасни разлику
између локалне и
глобалне мреже
• Објасни принципе
функционисања
интернета
• Објасни појам и
сврху интернет

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

66

Корелација:

Козметички техничар
Историја
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр 7. / 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

протоколи
• Објасни зашто
постоји систем
доменских имена
• процени квалитет
информација са
којима се сусреће
• препозна
прихватљиво /
неприхватљиво
понашање у оквиру
дигиталне
комуникације;
• пријави
непримерене
дигиталне садржаје
или нежељене
контакте и потражи
помоћ
• препозна знаке
зависности од
технологије и
правовремено
реагује
• води рачуна о
онлајн идентитету и
приватности;
Математика, Физика, Хемија

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:










Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање 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 културноисторијске баштине
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Ред.
број

1.

Тема

Српска држава
и државност

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

30




















Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

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
(Карађорђевићи,
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
османскоми
хабзбуршком влашћу у 
XIX и почетком XX века.
Србија и Црна Гора у
Балканским ратовима и
Првом светском рату. 
Најзначајније личности
(вожд Карађорђе
Петровић, кнез Милош
Обреновић, прота
Матеја Ненадовић,
митрополит Стефан
Стратимировић,

Димитрије Давидовић,
Тома Вучић Перишић,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

препозна
различите историјске
садржаје (личности,
догађаје, 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;
уочи и објасни на
историјској карти
промене граница
српске државе;
лоцира места
најважнијих битака
које су вођене током
Српске револуције,
ослободилачких
ратова 1876–1878,
Балканских ратова и
Првог светског рата;
опише улогу
истакнутих личности у
Српској револуцији, у
развоју државних

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
праћење
остварености исхода
тестове знања.
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2.

Српски народ у
југословенској
држави

за приод 2018-2022. год.

16










Илија Гарашанин, кнез
Александар
Карађорђевић, 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
ПетарI Карађорђевић,
престолонаследник
Александар
Карађорђевић,
Радомир Путник, Степа
Степановић, Живојин
Мишић, Петар Бојовић,
Јанко Вукотић...).

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.

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
грађански рат.
Биланс рата и

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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1467

Школски програм

за приод 2018-2022. год.










допринос Југославије 
победи
антифашистичке
коалиције.
Проглашење
републике и изградња 
новог државног и
друштвеног уређења.
Сукоб Југославије и
социјалистичких
земаља – резолуција
Информбироа, Голи
оток.

Југославија између
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,
раздвајање Србије и
Црне Горе.
Најзначајније
личности (краљ
Александар I
Карађорђевић, Никола
Пашић, Стјепан Радић,
Љуба Давидовић,
Светозар Прибићевић,
Антон Корошец, Милан
Стојадиновић, Влатко
Мачек, кнез Павле
Карађорђевић, краљ
Петар II Карађорђевић,
генерал Драгољуб
Михаиловић, генерал
Милан Недић, Анте
Павелић, Јосип Броз
Тито, Слободан
Милошевић, Фрањо
Туђман...).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

уочи и разуме
међународни
положај
југословенске
државе;
образложи
допринос
југословенских
антифашистичких
покрета победи
савезника у Другом
светском рату;
именује
најважније личности
које су утицале на
друштвено-политичка
збивања у
Југославији.
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3.

Достигнућа
српске културе

за приод 2018-2022. год.
12















Средњовековна 
култура Срба (језик и
писмо, верски карактер
културе,
Мирослављево

јеванђеље,
књижевност,
најзначајније

задужбине, правни
споменици).
Последице сеоба на
српску културу (утицај
западноевропских
културних кретања на
српску културу).
Успон грађанске
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,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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.
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4.

Српски народ и
Србија у
савременом
свету

за приод 2018-2022. год.

8







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,
Александар Петровић,
Александар Поповић,
Емир Кустурица, Душан
Ковачевић…).
Најутицајније

државе и организације
у међународним
политичким и
економским односима.
Улога Организације
уједињених нација у 
очувању мира у свету,
борби против
сиромаштва и заштити
културних споменика.
Геополитички
положај Србије.








Укупан број часова:

66

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...

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

Корелација:


Српски језик и
књижевност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Географија
Социологија са
правима грађана
Грађанско
васпитање
Верска настава

Козметички техничар
Ликовна култура
1

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

Настава у блоку:

часова:

30
6

Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:

Практична настава:

У две групе: А и Б

Циљеви предмета:



Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа, теорије ликовне
уметности и технологије ликовних материјала;
 Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и савременим
визуелним медијима, материјалима и техникама, за самостално проналажење и
систематизовање информација из различитих извора, за примену стечених знања и умења у
настави других предмета, свакодневном животу и будућем раду;
 Развијање визуелног опажања и памћења, естетских критеријума, стваралачког и критичког
мишљења;
Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и
друштвеном окружењу.
Ред.
број

1.

Тема

Теорија
обликовања

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

10










Појам уметности;
Уметност и
природа. Уметност
и друштво.
Повезаност
ликовног
стваралаштва са
осталим
уметностима,
наукама и
процесима рада;
Врсте ликовних
уметности;
Мотиви уметности;
Откривање смисла
и значења ликовног
дела;
Визуелне
комуникације;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:











објасни повезаност
уметности и друштва,
уметности и природе
и уметности и науке;
разликује врсте
ликовних уметности;
препозна мотиве у
уметничким делима;
дeшифрује визуелни
знак;
разликује ликовне
елементе;
користи ликовне
елементе у
самосталном
ликовном
изражавању и
стварању;
изражава

Вредновање
остварености
исхода

 Организовати
изложбе и
презентације
радова
ученика кроз
јавни наступ у
школи или
институцијама
културе
 У складу са
могућностима
школе,
организовати
посете
музејима,
галеријама
или
историјским
локалитетима,
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Линија;
Величина и облик;
Простор;
Светлост;
Површина и
текстура;
Боја;
Композиција
(Компоновање
различитих
ликовних елемената
и принципи
компоновања);

своје ставове,
доживљаје и емоције
креативно користећи
ликовни језик;

посете
локалним
атељеима
уметника или
уметничким
колонијама,
сарадњу са
уметницима и
институцијама
културе.
Оцењивање
Оцењивање
вршити кроз:
 Праћење
остварености
исхода;
 Активност на
часу.

12
2.

Уметничко
наслеђе



Уметност
праисторије;
 Уметност старих
цивилизација;
 Сусрет истока и
запада;
 Уметност Грчке и
Рима;
 Ранохришћанска
уметност;
 Романичка и
готичка уметност;
 Уметност Византије;
 Ренесанса и барок;
 Неокласицизам,
романтизам и
реализам;
 Импресионизам;
 Модерна и
савремена
уметност;
Ученички пројекат:
израда презентације
(Могуће теме:
уметнички правац,
монографија уметника,
поређење два или
више уметника,
археолошки локалитет
у Србији, утицај
византијске уметности
на српску
средњовековну
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разликује
елементарне појмове
и термине у ликовној
уметности;
изражава став о
одабраним ликовним
делима;
предлаже начине
упознавања и
комуницирања са
делима ликовне
уметности (посета
изложбама,
галеријама, музејима,
локалитетима,
сусрети са
уметницима...);
изради презентацију
одабране теме;

1472

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
уметност...);


8
3.

Практичан рад


Средства за ликовно
обликовање;
 Цртање;
 Сликање;
 Графика;
 Вајање и
обликовање
различитих
материјала;
 Савремени медији у
ликовној уметности.

Укупан број часова:

30









разликује врсте,
својства и могућности
коришћења
различитих ликовних
техника и материјала;
користи различите
ликовне материјале и
технике у раду;
обликује различите
дводимензионалне и
тродимензионалне
ликовне форме;
демонстрира
правилну и безбедну
употребу прибора и
алата;
осмисли оригинални
ликовни рад.

Корелација:

Готово са свим предметима.

Музичка култура, физика, хемија
Српски језик и књижевност
Историја, математика, рачун. и информ.

Образовни
профил:
Назив
предмета:
Разред:

Козметички техничар
ФИЗИКА
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

62
2

Настава у блоку:

Практична настава:

4

Подела одељења
у групе:
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Циљеви предмета:













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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

2



Тема

Увод у физику
1.




Кинематика

12

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:




2.





–

Физика – фундаментална
природна наука
Физичке величине и
њихове јединице
Скаларне и векторске
величине

Референтни систем.
Подела кретања.
Средња и тренутна
брзина
Равномерно праволинијско
кретање
Убрзање. Равномерно
промељиво праволинијско
кретање
Демонстрациони оглед:
Провера кинематичких
закона праволинијског

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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
 дефинише
појмове
референтни
систем, путања,
пређени пут,
материјална
тачка
 разуме и користи
појмове брзине и
убрзања
 разликује
равномерно и
равномерно

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
Оцењивање
знања кроз
тестове
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кретања помоћу колица,
динамометра и тегова
 Лабораторијска вежба:
Провера закона равномерног
и равномерно убрзаног
кретања помоћу Атвудове
машине

3.

Динамика

13

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
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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
 разуме појмове
масе, силе и
импулса
 формулише и
примењује
Њутнове законе
 разликује масу
од тежине тела
 разуме појмове
рада, енергије и
снаге и њихову
међусобну 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
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грешке при
мерењу

4.

Кружно и
ротационо
кретање

11

5.

Термодинамика

8



6.

Електрично и
магнетно поље

20



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







–
–

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
–
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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
 схвати појам
наелектрисања и
знаће начине
наелектрисавањ
а 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

1476

Школски програм

за приод 2018-2022. год.



Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

66

изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне
и израчуна грешке
при мерењу
Корелација: Сви стручни предмети у којима се примењује физика
 Математика
 Рачунарство и информатика
 Хемија
 Биологија
 Физичко васпитање

Kозметички техничар
географија
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

електромагнетне
индукције
опише својства
наизменичне
струје

66
2

Вежбе:

/

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:










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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.
број

Тема

Увод

1.

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

4

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

-Предмет проучавања,
подела и значај
-Место географије у
систему наука

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:








2

Савремене
компоненте
географског
положаја Србије

6







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

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

Препоруке за
реализацију
наставе
-коришћење
савремених
електронских
помагала,
аналогних и
дигиталних
географских
карата
-коришћење
информација
са Интернета
-коришћење
интерактивни
х
метода рада

дефинише
појам и
функције
државних
граница, разуме
државно
уређење 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

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз
-праћење
остварености
исхода
-тестови
знања
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3

Природни ресурси и
њихов економско
географски значај

12







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Геолошки састав и
постанак основних
геотектонских
целина
Панонска Србија и
јужни обод
Панонског басена
Планинскокотлинска Србија.



појам
југоисточна
Европа, лоцира
на
картиБалканско
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 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
одреди у
геолошком
саставу Србије
заступљеност
стена различите
старости,
састава и
порекла,
значајних за
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Родопске, Динарске
и Карпатскобалканске 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 економскогеографски значај.
Биљни и
животињски свет.
Одлике и
економскогеографски значај
Заштита, очување и
унапређивање
природе
Заштићена природна
добра у Србији
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појаву руда и
минерала
лоцира у оквиру
геотектонске
структуре
Србије велике
целине: Српскомакедонску
масу, Карпатобалканиде,
Унутрашње
динариде,
Централне
динариде и
Панонску
депресију и
објасни њихов
постанак
(деловање
унутрашњих
тектонских и
спољашњих
сила)
идентификује
основне макроцелине 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,
карпатскобалканских,
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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
развођа
сливова, лоцира
транзитне и
домицилне
реке, објасни
постанак,
поделу и значај
језера и
термоминералн
их вода
закључује о
економском
значају вода за
снабдевање
насеља,
наводњавање
тла,
производњу
хидроенергије,
пловидбу,
рибарство и
туризам
дискутује о
загађивачима,
последицама и
мерама заштите
дефинише
појам
земљиште (тло),
одреди типове
тла на простору
Србије, њихов
састав и
карактер
познаје утицај
физичкогеографских
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фактора на
формирање
типова
вегетације и
разноврсност
животињског
света панонске
и планинске
области Србије
дефинише:
појам природна
средина,
предмет
проучавања
заштите
природе, значај
заштите и
унапређивања
природе
наведе
елементе
природне
средине,
загађиваче
воде, ваздуха,
земљишта;
последице
загађивања и
мере заштите
препозна појаве
штетне по своје
природно и
културно
окружење и
активно
учествује у
њиховој
заштити,
обнови и
унапређивању
дефинише :
парк природе,
предео
изузетних
одлика,
резерват
природе,
споменик
природе и
природне
реткости,разлик
ује заштићена
природна
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7













Антропогеографска
обележја.
Историјскогеографски
континуитет
насељавања Србије
Кретање и
територијални
размештај
становништва
(наталитет,
морталитет и
природни
прираштај)
Миграције. Појам,
значај, типови и
видови
Структура
становништва:
биолошка,
економска,
социјална,национал
на (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
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добра у Србији:
Голија, Фрушка
гора, Ђердап,
Тара и др.
опише
антропогеографска обележја и
историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
објасни
кретање
становништва 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
предвиђања и
изводи
закључке
дефинише
појмове:
наталитет,
морталитет и
природни
прираштај
дефинише
појам
миграције и
разликује
типове и видове
миграција
објасни
структуру
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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
лоцира
подручја на
којима живи
српско
становништво у
непосредном и
ширем
окружењу
(Мађарска,
Румунија,
Македонија,
Албанија, Црна
Гора, Босна и
Херцеговина,
Хрватска и
Словенија)
разликује
компактну и
појединачну
насељеност
српског
становништва у
подручјима
непосредног и
ширег
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5

Насеља Србије

8
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Постанак, развој и
размештај насеља
Србије
Подела
насеља.Сеоска,
градска, приградска
и привремена
Економскогеографски фактори
развоја и
трансформације






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
дефинише
појам насеља
објасни
постанак, развој
и размештај
насеља Србије
наведе факторе
развоја и
трансформације
насеља и
њихових мрежа
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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
Јужно-моравска





6

Привреда Србије

10
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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





и система
лоцира градске
центре Србије
образложи
улогу градских
центара у
регионалној
организацији
Србије
лоцира осовине
(појасеве)
развоја Србије:
Дунавскосавска, Великоморавска и
Јужно-моравска
разликује врсте,
функције и
типове насеља.
опише
карактеристике
урбаних
целина.
разликује
значење
појмова
урбанизација,
деаграризација,
индустријализа
ција и
терцијаризација
, именује
антропогена
културна добра
и објасни
њихову заштиту
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
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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
индустријализа
ција, одрживи
развој и наведе
факторе развоја
и размештаја,
поделу
индустрије и
њен значај
анализира
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7

Регионалне целине
Србије

11
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Војводина

Шумадија и
Поморавље (западно
и велико)
 Западна Србија
 Старовлашко-рашка
висија
 Источна Србија

 Јужно Поморавље
Косово и Метохија



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
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8

Србија и савремени
процеси у Европи и
свету

8
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Сарадња Србије са
другим државама и
међународним



одлике
потврди на
карти Србије
границе
Шумадије и
Поморавља и
наведе њихове
природне и
друштвене
одлике
препозна на
карти Србије
границе
западне Србије
опише њене
природне и
друштвене
одлике
идентификује
на карти Србије
Старовлашкорашку 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,
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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 међународни
значај
Уједињене нације.
Структура и
међународни значај.
Србија и
УН,Глобализација
као светски процес
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демократска
регионализација,
глобализација
објасни
економске
интеграције на
Балкану и у
југоисточној
Европи и
познаје
мирољубиву
политику Србије
у
међународним
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
међународних
организација:
(CEFTA, EFTA,
NAFTA, OECD,
OPEK, APEK, G8,
BRIK...)
објасни улогу,
значај и видове
деловања
Светске банке и
Међународног
монетарног
фонда и улогу
Србије у овим
организацијама
опише
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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

Укупан број часова:

66
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Корелација
српски језик и
књижевност
Историја
Грађанско васпитање
Социологија са правима
грађана
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Хемија
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. / 2014 година. )
Теоријска настава:

Годишњи фонд часова:
Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична
настава:

66
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

1. Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;
2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене, посебно у области здравствене струке;
3. Развој хемијске научне 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 хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;
7. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном
раду;
8. Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког
мишљења;
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
Ред.
број

1.

Модул/
Тема

Структура
супстанци

Број
часова

10

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу/теми

 Грађа атома и изотопи
 Изградња електронског
омотача и Периодног
система елемената
 Енергија јонизације и
афинитет према електрону
 Јонска веза
 Ковалентна веза
 Водонична везa
 Релативна атомска и
релативна молекулска маса
 Количина супстанце
 Израчунавање количине ,
масе, запремине и броја
честица супстанце

Демонстрациони огледи:

реактивност елемената 1.
групе ПСЕ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми/модулу
ученик ће бити у стању да:

 објасни
електронеутралност
атома
 разуме појам
изотопа и примену
изотопа у медицини
 објасни структуру
електронског
омотача
 напише
електронску
конфигурацију

елемента и на
основу ње пронађе
положај елемента у

ПСЕ
 повеже грађу атома
елемената са
положајем у ПСЕ
 предвиди хемијска

Вреднова
ње
остварено
сти исхода

Вреднова
ње
остварен
ости
исхода
вршити
кроз:
усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања
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бојење пламена
реактивност елемената 17.
групе ПСЕ
сублимација јода
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својства елемента
на основу
електронске
конфигурације
његовог атома
разликује атом од
јона
објасни промену
енергије јонизације
и афинитета према
електрону у групи и
у периоди ПСЕ
објасни узрок
хемијског
повезивања атома
објасни типове
хемијских веза
објасни да се
хемијска веза
остварује на нивоу
валентних
електрона
прикаже начин
стварања јонске
везе
прикаже начин
стварања
ковалентне везе
разликује
неполарну од
поларне ковалентне
везе
објасни појам
електронегативност
и
предвиди
померање
заједничког
електронског пара
ка атому веће
електронегативност
и
објасни када се и
како формира
водонична веза и
њен значај у
процесу
растварања и у
биолошким
системима
дефинише
релативну атомску
масу и релативну
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молекулску масу
 дефинише појам
количине супстанце
и повезаност
количине супстанце
са масом супстанце
и Авогадровим
бројем
 дефинише однос
између моларне
масе , количине
супстанце и броја
честица
 дефинише однос
између количине
гаса и његове
запремине при
нормалним
условима
 примени
квантитативно
значење симбола и
формула
израчуна количину
супстанце, масу
супстанце, запремину
и број честица
 Дисперзни системи
 објасни да су
дисперзни системи
 Растворљивост
смеше више чистих
 Масени процентни
супстанци
садржај раствора

разликује
 Количинска
дисперзну фазу и
концентрација раствора
дисперзно средство
 Осмоза и дифузија
 објасни појам
 Колигативна својства
хомогене смеше
раствора
 дефинише појам и
наведе примену
Демонстрациони огледи:
аеросола,
 припремање раствора
суспензија,
познатог масеног
емулзија и
процентног садржаја
колоидних раствора
 припремање раствора
одређене количинске  користећи
предходна знања о
концентрације

структури супстанце
 испитивање
предвиди
растворљивости
растворљивост
супстанци у води

одређене супстанце
 растварање натријум објасни појмове
хидроксида и
засићен, незасићен
амонијум-хлорида у
и презасићен
води
раствор
 објасни утицај

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вреднова
ње
остварен
ости
исхода
вршити
кроз:
усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања
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3.

Хемијске
реакције

за приод 2018-2022. год.
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температуре на
растворљивост
супстанци
 објасни утицај
температуре и
притиска на
растворљивост
гасова
 израчуна масени
процентни садржај
раствора
 израчуна
количинску
концентрацију
раствора
 претвара 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
 Хемијскe реакцијe
 објасни да хемијска
промена значи
 Хемијске једначине
настајање нових
 Типови хемијских реакција
супстанци,
 Стехиометријска
раскидањем
израчунавања на основу
постојећих и
хемиских једначина
стварањем нових
 Топлотни ефекти при
хемијских веза
хемијсим реакцијама
 разликује типове
 Брзина хемијске реакције
хемијских
 Фактори који утичу на
реакција(анализа,си
брзину хемијске реакције
нтеза, супституција,
 Хемијска равнотежа
адиција, оксидо Електролити
редукција...)
 Електролитичка

напише једначине
дисоцијација киселина, база
за хемијске
и соли
реакције
 Јонски производ воде и pH


примени и користи
вредност
знања из
 Пуфери
стехиометријског
 Оксидо-редукциони
израчунавања
процеси
 објасни зашто су
неке реакције
Демонстрациони огледи:
егзотермне а неке

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вреднова
ње
остварен
ости
исхода
вршити
кроз:
усмену
проверу
знања
 писан
у
прове
ру
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утицај природе и
концентрације реактаната,
температуре и
катализатора на брзину
хемијске реакције
реакција
калијумперманганата и
глицерола
одређивање електричне
проводљивости водених
раствора (натријумхлорида, амонијака,
хлороводоничне киселине)
одређивање pH вредности
водених раствора (HCl,
NaOH, CH3COOH, NH3,
NaHCO3) универзалним
индикатором
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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
објасни појам
електролита
објасни појмове
јаки и слаби
електролити
прикаже
електролитичку
дисоцијацију
киселина, база и
соли хемијским
једначинама
прикаже јонизацију
водехемијском
једначином
дефинише pH
вредност
објасни киселу,
базну и неутралну
средину
наведе значај
pHвредности
раствора телесних
течности човека
објасни стабилност
pH вредности у
пуферском систему

знања
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4.

Хемија
елемената и
једињења

 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 dелемената:прелазних
метала (3-11. група) и
елемената12. групе
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-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни процесе
оксидације и
редукције као
отпуштања и
примања електрона
 примени знање да
је у оксидоредукционим
реакцијама број
отпуштених
електрона једнак
броју примљених
електрона
 одређује
оксидациони број
атома у
молекулима и
јонима
 примени знање да
се при оксидацији
оксидациони број
повећава , а при
редукцији смањује
одреди коефицијенте
у једначинама
оксидо-редукционих
реакција методом
електронског биланса
 разуме
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
 зна најважнија
једињења
елемената
представника група
ПСЕ као и њихову
примену у
свакодневном
животу, индустрији
и посебно у

Вреднова
ње
остварен
ости
исхода
вршити
кроз:
усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања
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5.

карбонатом и натријумацетатом

медицини
 објасни појам
биогени елементи
 објасни улогу
гвожђа у
хемоглобину и
миоглобину
 објасни примену
кисеоника и азота у
медицини

 Хемијски загађивачи
животне средине
 Загађивање атмосфере
 Загађивање воде
 Загађивање земљишта
 Хемијски и медицински
отпад

 објасни штетно
дејство супстанци
на животну средину
и здравље људи
 објасни како
настаје
аерозагађење
 објасни својства
примарних и
секундарних
загађивача
 објасни настајање и
последице киселих

киша
 објасни настајање и
последице ефекта
стаклене баште 

Хемијски
аспекти
загађивања
животне
средине

 објасни како
настају отпадне
воде
 објасни изворе и
узроке загађивања
земљишта
зна начине правилног
одлагања хемијског и
медицинског отпада
Укупан број часова: 66

Вреднова
ње
остварен
ости
исхода
вршити
кроз:
усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања

Корелација:
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Биологија
Медицинска
биохемија
Физика
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА
ПРВИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

2.

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

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Биологија
ћелије

25

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

 дефинише предмет
проучавања
цитологије
 наведе главне
особине живих бића
и нивое
организације
биолошких система
 објасни хемијску
структуру ћелије
 објасни функцију
ћелијских органела
 објасни разлике
између 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

Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања, израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

Биологија
развића

18

 Начини
размножавања
животиња
 Гаметогенеза.

 наброји начине
размножавања
животиња
 илуструје шеме

Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем

Тема

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода
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3.

Основни
појмови
екологије

за приод 2018-2022. год.

8

Сперматогенеза
 Оогенеза, сазревање
фоликула
 Типови јајних ћелија,
оплођење, типови
развоја оплођене јајне
ћелије (овипарност,
вивипарност,
ововивипарност)
 Процес оплођења код
сисара
 Браздање , типови
браздања,
бластулација и типови
бластуле
 Гаструлација и
деривати клициних
листова
 Неурула, настанак
осовинских органа и
ембрионална
индукција
 Органогенезаембрионално 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
 Дефиниција,
предмет
истраживања и
значај екологије
 Структура
екосистема
 Процеси који се
одигравају у
екосистему
 Биодиверзитет
 Биосфера као
јединствени
еколошки систем
Земље

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

процеса
гаметогенезе
 утврди везу
између типова
јајних ћелија,
типова бластула и
типова
гаструлације
 процени значај
екстраембрионалн
их творевина за
развој ембриона
 анализира
процесе
постембрионалног
развића








дефинише
предмет
истраживања
и значај
екологије
објасни
структуру
екосистема
објасни
процесе који
се одигравају
у екосистему
анализира
међусобне

усмене и писане
провере знања,
тестирања, израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

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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4.

8

Животна
средина и
одрживи
развој






Извори
загађивања
животне средине
Последице
загађивања
животне средине
Заштита животне
средине и
одрживи развој
Глобалне промене
у животној
средини и њихове
последице
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односе
организама у
ланцима
исхране
објасни
структуру
биосфере
анализира
биогеохемијс
ке циклусе у
биосфери
утврђује
значај
биодиверзите
та за опстанак
живота на
Земљи

наведе
изворе
загађивања
животне
средине
анализира
врсте
загађивања
свог
непосредног
окружења
процени
последице
загађивања
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

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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5.

Еколошка
култура

7





Уређење
животног и радног
простора
Потрошачка
култура
Утицај савременог
начина живота на
здравље човека
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животињама,
кућним
љубимцима,
огледним
животињама,
крзнашицама
и осталим
угроженим
животињским
и биљним
врстама
процени
последице
глобалних
климатских
промена
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
биоразградив
е амбалаже
објасни
начине и
значај
одлагања
отпада
протумачи
утицаје

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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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

66







Корелација:

стреса, буке,
психоактивни
х супстанци,
брзе хране и
физичке
активности на
здравље
човека
Физика
Хемија
Географија
Анатомија и физиологија
Хигијена и здравствено васпитање

Козметички техничар
Анатомија и физиологија
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

година. )

Недељни фонд часова:

3

Подела одељења у групе:

/

Вежбе:

Настава у блоку:

/
/

99 часова

Практична настава:

/
/

/
/

Циљеви предмета:

Стицање неопходних стручних знања о анатомској грађи и функцији органа и организма као целине;
Стицање знања из анaтомије и физиологије неопходних за изучавање свих стручних предмета.


Ред.
број

Тема

Организација
човечијег тела.

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

7
часова



1.










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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:












наведе латинском
терминологијом
називе основних
делова човечјег тела;
наброји нивое у
организацији човечјег
тела;
наброји системе
органа;
објасни појам нервне
и хуморалне
регулације;
објасни појам и значај
хомеостазе;
објасни грађу и
функције четири
основне врсте ткива;
објасни процесе

Вредновање
остварености исхода






Праћење
остварености
исхода;
Тестове знања
Активност на часу.
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крв и лимфа.
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12
часова

специјализована);
 Мишићна ткива;
 Нервно ткиво;
Телесна температура и
њена регулација.
 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.

стварања и одавања
топлоте.


























Локомоторни
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опише расподелу воде
у организму и објасни
од чега зависи
количина воде у
организму;
обасни 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
одређивања;
наведе фазе спонтане
хемостазе;
опише процес
коагулације крви кроз
три основне фазе и
објасни значај овог
процеса;
локализује и опише
лимфне органе;
објасни поделу костију
према облику ;
покаже на костуру и
именује их на
латинском језику;
опише структуру
зглобова и њихову
поделу према
покретљивости;
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систем

3

4



12
часова

Кардиоваскуларни
систем

12
часова



Кости - подела.
грађа 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.












Срце - положај,
величина, грађа
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа






















покаже на костуру
зглобове и именује их
на латинском језику;
опише најважније
зглобове;
објасни
карактеристике
скелетних мишића и
изврши њихову
поделу према
улогама.
опише положај и
грађу 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 спровођење
импулса кроз
спроводни систем
срца;
наведе начине
регулације срчаног
рада;
опише грађу 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
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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

објасни грађу
лимфних судова и
улогу лимфних органа
;
објасни принцип
мерења крвног притиска
и његове вредности.
























5

Респираторни
систем

9
часова






Горњи дисајни
путеви: нос,
параназалне
шупљине и ждрело;
Доњи дисајни
путеви: гркљан,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





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 грађу плућа;
објасни дисајни
циклус;
објасни размену
гасова у плућима;
наведе начине
транспорта кисеоника
и угљендиоксида
крвотоком;
објасни регулацију
дисања.
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 грађу плућа;
објасни дисајни
циклус;
објасни размену
гасова у плућима;
наведе начине
транспорта кисеоника
и угљендиоксида
крвотоком;
објасни регулацију
дисања.

1506

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
душник и душнице;
 Плућа;
 Плућна марамица;
 Физиологија
дисања;
 Механизам
дисајних покрета;
 Размена гасова у
плућима и
транспорт гасова
путем крви;
Регулација дисања.

6

Дигестивни систем

10
часова

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.


наведе основне
карактеристике
хормона;
 објасни регулацију
рада ендокрних
жлезда - хипоталамусхипофиза-ендокрине
жлезде;
 покаже на анатомском
моделу ендокрине
жлезде и именује их
на латинском језику;
 наведе најважније
хормоне појединих
ендокриних жлезда и
опише њихова дејства;
опише грађу и функцију
дојке.
 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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изврши поделу
нервног система по
морфолошким и
функционалним
карактеристикама;
на анатомском
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и дојка
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10
часова

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;
Грађа и функција
дојке,


8

Урогенитални
систем

9
часова

Бубрег - положај,
грађа;
 Нефрон;
 Екстраренални
мокраћни путеви:
мокраћовод,
мокраћна бешика и
мокраћна цев;
 Функције бубрега;
 Стварање мокраће;
 Састав и особине
мокраће;
 Мушки полни
органи;
Женски полни органи.
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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 грађу и улогу
периферних нерава;
објасни функционалне
карактеристике
симпатикуса и
парасимпатикуса

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 грађу и улогу
периферних нерава;
објасни функционалне
карактеристике
симпатикуса и
парасимпатикуса


1508

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

9

Нервни систем

12
часова

10

Систем
рецепторних
органа(чула)

6
часова

Функционална и
морфолошка
подела нервног
система;
 Подела централног
нервног система;
 Кичмена мождина грађа и функције;
 Спинални нерви;
 Рефлексна
активност
централног нервног
система;
 Мождано стабло функције;
 Мали мозак функције;
 Међумозак функције;
 Велики мозак грађа и функције;
 Можданице;
 Цереброспинална
течност;
 Периферни нерви грађа,
функционалне
карактеристике и
подела;
Аутономни нервни
систем.










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
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лук;
 наведе функције
појединих делова
цнс;
 опише велики
мозак;
 објасни грађу и
улогу периферних
нерава;
објасни функционалне
карактеристике
симпатикуса и
парасимпатикуса

Укупан број часова:

99

Корелација:

- Биологија
- хемија
- физика
- латински језик
- прва помоћ

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Масажа
1.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:

година. )

33
1

Вежбе:

Настава у блоку:

66
2

30

Практична настава:

3 групе

Циљеви предмета:

 Стицање знања о значају спровођења дезинфекције и методама механичке, физичке и хемијске
дезинфекције;
 Стицање знања о значају спровођења стерилизације, методама и апаратима за асепсу, спровођењу
контроле стерилизације;
 Оспособљавање ученика да правилно изврши дезинфекцију и стерилизацију;
 Стицање знања оисторијском развоју масаже, појму и подели масаже, дејству масаже,
индикацијама и контраиндикацијама за примену масаже
 Оспособљавање ученика да правилно узме анамнезу, припреми амбијента за масажу и услове у
којима се изводи масажа (масерски сто, осветљење, температура...), Стекне вештину постављања
пацијента у почетни положај и одреди врсту, интензитет и трајање масаже;
 Стицање знања о о значају и дејству масажних хватова и међухватова и усвајање технике њиховог
извођења;
 Оспособљавање ученика да изведе масажу врата и капилицијума, грудног коша, трбуха, леђа,
горњег и доњег екстремитета;
 Стицање знања о појму и карактеристикама ароматерапије, методама ароматерапије, дејству
етарских уља на људски организам, индикацијама и контраиндикацијама за њихову примену;
 Стицање знања о значају рефлексотерапије, теорији посматрања људског тела кроз стопало, дејству
рефлексотерапије, индикацијама и контраиндикацијама;
 Стицање знања о појму и карактеристикама миотерапије, о етиологији тригер тачака и терапијским
ефектима ове терапије, индикацијама и контраиндикацијама за миотерапију;
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 Стицање знања о историјском развоју, појму, карактеристикама, биолошком деловање и
индикацијама и контраиндикацијама за примену магнетотерапије;
 Стицање знања о историјском развоју и теорији shiatsu масаже,појму и карактеристикама shiatsu
масаже, индикацијама и контраиндикацијама за shiatsu масажу;
 Стицање знања о различитим врстама апарата које користимо при апаратурној масажи, ефектима
апаратурне масаже, индикацијама и контраиндикацијама;
 Стицање знања о етиопатогенези целулита, детекцији афектираног телесног сегмента,
индикацијама и контраиндикацијама за спровођење антицелулит масаже;
 Стицање знања о улози лимфе и лимфотоку и техникама извођења мануелна лимфне дренаже;
 Оспособљавање ученика да правилно изведе ароматерапију, рефлексотерапију, миотерапију,
магнетотерапију, шиатсу масажу, апаратурну масажу, антицелулит масажу и мануелну лимфну
дренажу.
Ред.
број

Модул

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИМОДУЛА

Теорија:
 Микроорганизми и њихов
значај; појам и врсте
дезинфекције;
 Механичка и физичка
дезинфекција;
 Хемијска дезинфекција.

1.

Дезинфекција

Т.4
В.4
Б.6

ИСХОДИ
По завршетку модула
ученик ће бити у
стању да:

Вежбе:
 Практична примена механичке
дезинфекције;
 Практична примена физичке
дезинфекције;
 Практична примена хемијске
дезинфекције;
 Дезинфекција руку.

Вредновање
остварености
исхода

опише, објасни
и класификује
микроорганизм
е;
 објасни појам и
врсте
дезинфекције;
објасни и уради
методе
дезинфекције
(механичку,
физичку,
хемијску, као и
дезинфекцију
руку).


Вежбе у блоку
 Увежбавање примена свих
метода дезинфекције
(механичке, физичке и хемијске).

2.

Стерилизације

Т.4
В.6
Б.6

Теорија:
 Методе и апарати за физичку
стерилизацију;
 Методе и апарати за хемијску
стерилизацију;
 Контрола стерилизације.
____________________________
Вежбе
 Припрема материјала и
инструмената (механичко
чишћење, потапање у
дезинфекциони раствор,
испирање, сушење и ређање
инструмената);
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уради
стерилизацију:
припреми
инструменте,
прибор и
апарате и
изводе физичку
и хемијску
стерилизацију;
изабере
адекватну
методу асепсе;
чува и рукује
стерилним
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Апарати за стерилизацију
(аутоклав,суви стерилизатор, УВ
стерилизатор) и извођење
стерилизације;
Провера стерилизације и чување
стерилног материјала;
Руковање стерилним
материјалом;

Вежбе у блоку
 Увежбавање примена апарата
за стерилизацију;
Увежбавање руковања стерилним
материјалом
Теорија:
 Историјски развој масаже;
 Појам и подела масаже;
 Препарати за масажу;
 Физиолошко дејство масаже.
___________________________

материјалом;
изведе правилну
контролу
стерилизације.





Вежбе:





3.

Физиолошко
дејство
масаже

Т.4
В.8
Б.6








Изглед просторије у којој се
изводи масажа и припрема
просторије у којој се изводи
масажа (одабир боја,
осветљења, вентилација,
музика...);
Пријем пацијента, однос при
пријему и узимање анамнезе;
Психичка и физичка припрема
пацијента и масера за извођење
масаже;
Одређивање почетног положаја
за извођење масаже;
Правилан избор
препарата/средстава за
извођење масаже;
Одређивање врсте, интезитета и
трајање масаже (дозирање
масаже);
Индикације за примену масаже
и контраиндикације за примену
масаже;

Вежбе у блоку
 Увежбавање пријема пацијента,
односа при пријему и узимање
анамнезе;
 Увежбавање припреме
пацијента и масера за извођење
масаже;
 Увежбавање одређивања врсте,
интезитета и трајање масаже
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објасни
историјски
развој масаже;
објасни појам
масаже и
класификује
масажу према
средству,
локализацији и
намени;
објасни
физиолошко
дејство масаже;
припреми
амбијент и
обезбеди
неопходне
услове за
масажу;
уради пријем
пацијента у
салон и
успостави
узајамни однос
симпатије и
поверења;
утврди
анамнезу и
препозна
индикације и
контраиндикац
ије за масажу;
изврши
припрему
пацијента за
масажу;
изведе
постављање
пацијента у
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(дозирања масаже).

Теорија:
 Значај и дејство глађења и
трљања;
 Значај и дејство гњечења;
 Значај и дејство лупкања и
вибрација;
 Значај и дејство масажних
међухватова.

4.

Масажни
хватови и
међухватови

Т.6
В.22
Б.6

Вежбе:
 Разгибавање руку терапеута пре
извођења масаже;
 Извођење масажног хватаглађења;
 Извођење масажног хвататрљења;
 Извођење масажног хватагњечења;
 Извођење масажног хваталупкања;
 Извођење масажног хватавибрација;
 Комбиновање основних
масажних хватова;
 Извођење масажних
међухватова-чешљања и
набирања коже;
 Извођење масажних
међухватова-ваљање и
растресања;
 Извођење масажних
међухватова-компресије и
истезања;
 Извођење масажних
међухватова-штипкања и
пеглања;
 Могућност комбиновања
масажних хватова и међухватова
у једној масажи;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

почетни
положај за
масажу;
изабере врсту,
интензитет и
трајање
масаже(тј.
правилно дозира
масажу
 објасни значај
и дејство
масажних
хватова и
међухватова;
 уради
разгибавање
руку;
 изведе
масажне
хватове и
међухватове;

комбинује и
примени све
хватове и
међухватове у
једној масажи.
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Вежбе у блоку
 Увежбавање извођења основних
масажних хватова;
 Увежбавање комбиновања
основних масажних хватова;
 Увежбавање извођења
масажних међухватова;
 Увежбавање комбиновања
масажних међухватова.

5.

Хигијенскомедицинска
масажа

Т.15
В.26
Б.6

Теорија:
 Топографска анатомија врата;
 Масажа врата;
 Топографска анатомија грудног
коша;
 Масажа грудног коша;
 Топографска анатомија трбуха;
 Масажа трбуха;
 Топографска анатомија леђа;
 Масажа леђа;
 Топографска анатомија горњег
екстремитета;
 Масажа руку;
 Топографска анатомија доњег
екстремитета;
 Масажа ногу.
Вежбе:
 Мускулатура врата;
 Масажа врата и капилицијума;
 Мускулатурагрудног коша;
 Масажа грудног коша;
 Мускулатура трбуха;
 Масажа трбуха;
 Мускулатура леђа;
 Масажа леђа;
 Мускулатура руке;
 Масажа шаке и подлакта;
 Масажа надлакта и раменог
појаса;
 Мускулатура ноге;
 Масажа стопала и потколенице;
 Масажа надколенице и
глутеалне регије;

опише и
објасни
топографску
анатомију
врата, грудног
коша, трбуха,
леђа, руке и
ноге;
 изведе масажу
врата;

изведе
масажу
грудног коша;
 изведе масажу
трбуха;
 изведе масажу
леђа;
 изведе масажу
руку;
изведе масажу
ногу.


Вежбе у блоку
 Увежбавање масаже врата и
капилицијума;
 Увежбавање масаже грудног
коша;
 Увежбавање масаже трбуха;
 Увежбавање масаже леђа;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Увежбавање масаже шаке и
подлакта;
 Увежбавање масаже надлакта и
раменог појаса;
 Увежбавање масаже стопала и
потколенице;
Масажа надколенице и глутеалне
регије


Укупан број часова:

129

Корелација:

–
–
–
–
–
–
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Aнатомија и физиологија
Хемија
Физика
Хигијена и здравствено
васпитање
Патологија
Естетска нега

козметички техничар
хигијена и здравствено васпитање
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:







Ред.
број

Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став са циљем
да се усвoји и увек примењује здраво понашање - здрав стил живљења, као основа за очување здравља,
одржавања личне хигијене у превенцији настанка разних болести и поремећаја који настају као последица
недовољног и неправилног одржавања личне хигијене и нехигијенског начина живљења;
Стицање знања о утицају физичке активности на организам - у зависности од старосног доба и
психофизичких способности, као и усвајање физичке активности као стила живота;
Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавања хигијенских аспеката превенције;
Стицање знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређењу здравља и поремећаји и
болести који најчешће настају као последица неправилне исхране;
Стицање знања и схватање значаја комуналне хигијене, школске хигијене, хигијене рада, хигијене
ванредних услова као и упознавање са позитивним и негативним утицајима животне средине на здравље;
Стицање знања о циљевима, методама и облицима здравствено-васпитног рада, као и припрема ученика за
самосталан здравствено-васпитни рад.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ по
ИСХОДИ
Вредновање
теми
остварености исхода
часова
По завршеној теми
Тема
ученик ће бити у
стању да:

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА

8

· Дефиниција здравља,

·

да наведе
дефиницију
здравља СЗО;

·

Стицање позитивних
ставова и навика у
личној хигијени;

·

објасни појам
душевног и

·

Стицање знања о
хигијенским

концепт здравља;
Значај и принципи
одржавања хигијене коже,
слузокоже и аднекса;
·

1.
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·Индекс

КЕП;

телесног
здравља;

принципима који
спречавају настанак
поремећаја и болести
услед неправилног
одржавања личне
хигијене;

·Хигијенски захтеви средстава

за одржавање личне хигијене
и поремећаји који настају
услед неодговарајућег
квалитета тих средстава;

·

наведе
факторе који
утичу на
здравље;

·Болести који

·

објасни значај
редовног
лекарског
прегледа;

·

да одржава
личну
хигијену;

·

одабере
здравствено
исправна
средства за
одржавање
личне
хигијене;са
посебним
освртом на
хигијену усне
дупље и
средстава у
превенцији
кариеса

·

се заштити од
болести које
се преносе
полним
контактом;

·

одабере и
употреби
одговарајуће
контрацептив
но средство;

настају услед
неправилног одржавања
личне хигијене;
· Полно преносиве

болести;

· Здравствени

аспекти;
контрацепције и примене
контрацептивних средстава
Хигијенски и здравствени
значај одеће и обуће.

·

Стицање знања о
болестима које се
преносе полним
контактом.

·

Стицање знања о
физиологији рада,
замора, умора и
премора;

·

Стицање знања о

одабере
адекватну одећу
и обућу
2.

ХИГИЈЕНА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ И
ТЕЛЕСНОГ
ВАСПИТАЊА

8

Физиолошки аспекти
хигијене рада,
одмора,рекреације и сна;
·

·

Умор, замор, премор;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Разликује
врсту рада
мора и
прилагоди
телесној
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Улога сунчевог зрачења,
воде, ваздуха и физичке
активности у очувању и
унапређењу здравља;

конституцији
и
здравственом
стању
организма;

·

Физичка активност као мера
превенције обољења у
различитим животним
добима.

одмору, рекреацији и
сну;
·

Стицање знања о
утицају атмосферских
фактора на здравље;

·

Стицање знања о
утицају воде и
физичке активности на
очување и
унапређење здравља;

·

·

планира
дневне
активности,
физичку
активност,
одмор и сан;

·

користи
благодети
воде, ваздуха
и сунчевог
зрачења у
циљу
унапређења
здравља;

·

се заштити од
неповољног
дејства
сунчевог
зрачења;

Стицање знања о утицају
физичке активности на
организам, у зависности
од старосног доба и
психофизичких
способности

·

примењивањ
ем физичке
активност
прихвата
здрав стил
живота.

3.

МЕНТАЛНА
ХИГИЈЕНА

13

Ментално здравље, однос
телесног и менталног
здравља, фактори који утичу
на ментално здравље;
·

·

се
прилагођава
утицајима
средине и
делује као
стабилна и
зрела личност

·

Стицање знања о
значају очувања
менталног здравља и
упознавање са
факторима који могу
да наруше ментално
здравље;

·

одупре
факторима
који
нарушавају
ментално
здравље

·

Стицање знања о
специфичностима
менталног здравља у
зависности од
старосног доба;

·

Стицање знања о

Интерперсонални односи и
њихова позитивна
модификација;
·

Специфичности менталног
здравља код деце и
омладине;
·

Зрелост младих за брак и
формирање породице;
·

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Специфичности менталног
здравља жена у прелазном
добу и старих људи;
·

Превенција душевних
поремећаја у зависности од
старосног доба;

·

·

·

Стрес;

Превенција болести
зависности: пушење,
наркоманија и алкохолизам.
4.

ХИГИЈЕНА
ИСХРАНЕ

10

Физиологија исхране;

·

се правилно
храни и
користи
здравствено
безбедне
намирнице;

·

наведе које
хранљиве
материје је
неопходно да
уноси;

·

објасни
значај и улогу
витамина

·

објасни које
болести
настају услед
неправилне
исхране и
неисправне
хране;

материје;

намирница и њихова
биолошка вредност;

· Групе

Витамини:растворљиви у
мастима и витамини
растворљиви у води;
· Основни

ризичном понашању
деце и адолесцената;
Стицање знања о
болестима зависности и
њиховој превенцији.

усвоји здрав стил
живота, што
значи да не
постане зависан
од никотина,
алкохола и
опојних дрога.

Енергетски биланс;
· Хранљиве

примени
мере које
подижу ниво
психичке
кондиције;

·

Стицање знања о
значају и улози
хигијене исхране у
заштити и унапређењу
здравља;

·

Стицање знања о
хранљивим
материјама,
намирницама и
њиховој биолошкој
вредности;

принципи правилне

исхране;
· Процена ухрањености и

поремећаји услед
неправилне исхране;
· Поремећаји

понашања у

исхрани;
Болести услед неисправне
хране;
Санитарно-хигијенски надзор,
здравствена исправност,
здравствено безбедна храна и
законска регулатива.

·

Стицање знања о
повезаности
правилне исхране и
настанку болести;
Стицање знања у циљу
усвајања навика за здрав
начин живота.

препозна
болести
настају услед
поремећаја
понашања у
исхрани;

запамти да све
консултације
везане за болести
неправилне
исхране тражи од
стручног лица

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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5.

КОМУНАЛНА
ХИГИЈЕНА

за приод 2018-2022. год.
10

Састав атмосфере и
аерозагађење;

·

Хигијенски,епидемиолошки,
еколошки и здравствени
значај воде за пиће;
Хигијенски захтеви одлагања
отпадних вода и чврстих
отпадних материја;
Састав земљишта, кружење
материје и мере заштите
земљишта од загађења;
Хигијена насеља, типови
насеља и хигијена становања;

·

·

Зрачења у животној средини

·

·

повеже како
влага,
атмосферски
притисак,
кретање
ваздуха и
температура
утичу на
здравље;
повеже како
аерозагађење
доводи до
настанка
болести;
анализира
значај
хигијенски
исправне
воде за пиће
и болести које
настају
употребом
загађене
воде;
објасни
методе
пречишћавањ
а воде
објасни
методе
управљања
отпадним
материјама

·

Стицање знања о
позитивним и
негативним утицајима
спољне средине на
здравље;

·

Стицање знања о
значају воде за пиће и
ресурсима воде код
нас;

·

Стицање знања о
кружењу материјаи
енергија и заштити
животне средине;

·

Стицање знања о
хигијени становања и
хигијенском 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
аерозагађењу;

Стицање знања о
глобалним поремећајима
у животној средини.

разликује типове
насеља и објасни
значај хигијене
становања
6.

ШКОЛСКА
ХИГИЈЕНА

8

Основне карактеристике
раста и развоја,
периодизација дечјег
узраста;
Школски објекти и школски
намештај, фактори школске
средине који утичу на
здравље ученика;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

·

·

препозна
карактеристик
е раста и
развоја
појединих
фаза дечјег
узраста;
опише како
школска

·

Стицање знања о
карактеристикама
раста и развоја дечјег
узраста;

·

Стицање знања о
утицају фактора
школске средине на
здравље ученика;
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за приод 2018-2022. год.
Организација наставе;

средина,
објекти и
намештај
утичу на
здравље;

Предшколске установе,
домови ученика,
одмаралишта и објекти за
рекреацију;
Најчешћа обољења која
настају услед утицаја
организације наставе и
школске средине

·

Стицање основних знања
о предшколским
установама, домовима и
објектима за рекреацију.

анализира
основне
карактеристик
е и предности
коришћења
предшколских
установа,
домова и
објеката за
рекреацију;

процени значај
превенције
болести које би
настале као
последица
утицаја школске
средине на
ученика.
7.

ХИГИЈЕНА РАДНЕ
СРЕДИНЕ И
ТОКОМ
ВАНРЕДНИХ
УСЛОВА

4

Утицај радне средине и
процеса рада на здравље,
подела и значај штетних
нокси радне средине;

·

Превенција професионалних
обољења и професионалног
трауматизма, заштита
здравља и посебни захтеви за
рад са угроженим
категоријама становништва;
Специфичности ванредних
услова који настају услед
елементарних и других врста
катастрофа;

·

Специфични хигијенскоепидемиолошки проблеми у
ванредним условима;
Снабдевање хигијенски
исправном водом за пиће у
ванредним условима, исхрана
у ванредним условима;
Хигијена смештаја
становништва у ванредним

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

·

разликује
факторе и
штетне ноксе
које утичу на
здрављ,
примени
превентивне
мере и спречи
професионалн
е болести и
професионалн
и трауматизм;
препозна
допринос
мера заштите
угрожених
категорија
становништва,
препозна
специфичност
и и последице
које настају у
ванредним
условима;

·

Стицање знања о
утицају радне средине,
штетних нокси на
здравље људи,
превенцији
професионалних
обољења и
трауматизма;

·

Стицање знања о
специфичностима
ванредних ситуација и
специфичној
епидемиолошкој
проблематици;

Стицање знања о
снабдевању хигијенски
исправном водом и
храном током ванредних
стања

препозна
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за приод 2018-2022. год.
условима;
Задаци здравствене службе у
спровођењу хигијенских мера
током ванредних стања.

ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ

5

Циљеви и принципи
здравственог васпитања;

проблеме
који настају са
водоснабдева
њем,
исхраном и
смештајем у
ванредним
условима.
·

објасни
циљеве
здравствен
о васпитног
рада;

·

направи
оперативни
план и
програм
здравствен
оваспитног
рада у
оквиру
своје
компетенц
ије;

Планирање и програмирање
здравственог васпитања;

8.

Методе и облици
здравствено-васпитног рада;
Очигледна средства у
здравствено-васпитном раду;
Здравствено васпитање као
обавезан вид здравствене
заштите;
Здравствено васпитање као
саставни део рада
здравствених радника

·

·

Стицање знања о
циљевима,
методама и
облицима
здравственоваспитног рада;

·

Стицање знања о
коришћењу и
примени
здравственоваспитних
средстава;

Стицање знања о
спровођењу здравственоваспитног рада у
свакодневној пракси.

примени
облике и
методе
зрадвствен
оваспитног
рада;

користи
очигледна
здравственоваспитна
средства.
Укупан број часова:

66

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

биологија,хемија,физика,прва
помоћ,анатомија и физиологија
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Латински језик
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
- Овладавање и примена стручне терминологије и фразеологије формулисане на класичним језицима;
- Увиђање 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;
- Оспособи ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на класичним
језицима;
- Упозна ученика с битним елементима савременог језика струке, који се заснива на класичним језицима.

Ред.
број

1.

Модул

Латинско писмо,
изговор и
акценат

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

• врсте речи и њихове
промене
• категорије
номиналне и вербалне
промене

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршетку модула ученик
ће бити у стању да:

• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља
кратке реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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Именске речи
2.

за приод 2018-2022. год.

• именице I, II, III, IV, V
деклинације; изузеци
треће деклинације;
грчке именице;
• придеви и њихова
компарација (сви
типови);
• заменице: личне,
присвојне, повратне;
показне, односне и
упитне;
• бројеви (односни и
редни).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.
• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља
кратке реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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3.

Глаголи (све
четири
коњугације и
глагол ессе)

за приод 2018-2022. год.

• индикатив презента
актива и пасива;
• императив презента
актива;
• коњунктив презента
актива и пасива;
• партицип презента
актива;
• партицип перфекта
пасива;
• герундив и герунд;
• глаголи депонентни
и семидепонентни.
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речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.
• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља
кратке реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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4.

Непроменљиве
речи:

за приод 2018-2022. год.

• прилози (творба и
компарација);
• предлози.
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речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.
• тачно примењује правила
изговора и наглашавања;
• тачно примењује правила
ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз помоћ
наставника саставља
кратке реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне функције

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.

Укупан број часова:

66

Корелација:

- стручни предмети
- матерњи језик
- други страни језик

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Kозметички техничар
Верска настава

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

33
1

Први
Правилник о наставном плану и програму: Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске
2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски поглед
на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој историјски
припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и духовним
искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских
искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
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Ред.
број

Тема

за приод 2018-2022. год.
Број
часова

I - УВОД
2
1.

1. Уводни час,

2. Понављање
кључних појмова и
садржаја
обрађених у
основној школи

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

• Специфичности наставе
Православног катихизиса
у
средњој школи и
гимназијама;

• Међусобно упознавање
ученика;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о личносном
Богу,
човеку, Цркви, Литургији.

II – БОГ
ОТКРИВЕЊА

2.

3. Творевина
сведочи о Творцу

4. Човек –
боготражитељ

• Логосност творевине
6
(откривање Бога кроз
законитост, лепоту и
склад у
творевини);

5. Откривење –
позив у заједницу

• Бог улази у историју и

6. Бог Откривења –
Света Тројица
(библијска
сведочанства)

открива се као Личност

7. Из молитвеног
богословља Цркве
(систематизација
теме)

(икономија Божја);
• Човек као
боготражитељ;
• Откривење – позив
узаједницу.

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

• моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити настава
Православног
катихизиса у току 1.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• моћи да уочи какво
предзнање има из
градива Православног
катихизиса
обрађеног у
претходном циклусу
школовања;
• бити мотивисан да
похађа
часовеправославног
катихизиса.
-----------------------------

• моћи да наведе неке
од примераОткривења
Бога у Библији;
• моћи да разуме и
тумачи значењеизраза
homo religiosus;

Вредновање
остварености исхода

(Евалуација наставе)
Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације наставе
и остварености
задатака и исхода
наставе) наставник
ће остварити на два
начина:
• процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
• провером знања
које ученици усвајају
на часу и
испитивањем
ставова

- моћи да препозна
изразе вере у Свету
Тројицу у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да препозна
изразе вере у Богакао
Творца у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да разуме да се
Бог из љубави открива
човеку, позивајући га у
заједницу;
• бити подстакнут да
непосредније
учествује у
богослужењу Цркве;
• моћи да промишља о

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
личној одговорности у
односу према Богу и
ближњима;
• моћи да разуме да се
Божје Откривење
дешава и данас у Цркви
и свету;
- моћи да просуђује и
препознаје
сведочанства вере у
свом животу
које се односи на
личности;

3.

III - ВЕРА,
ЗНАЊЕ И
БОГОПОЗНАЊЕ
7
8. Вера и поверење

• Знање о стварима и
познање
личности;
• Присуство вере у
научнојметодологији и
научнимтеоријама;

9. Вера у Старом и
Новом Завету

• Вера у Старом и Новом
Завету

-моћи да увиди разлику
између знања
које се односи на ствари
и познања
које се односи на
личности;
-моћи да препозна да је
вера слободан избор
човека и да се
сведочи личним
животом;

• Познање Бога као
личности
методом љубави;

-моћи да објасни да је
богопознање у

11. Вера и живот

• Вера без дела је мртва;

православном искуству
плод личне,
слободне заједнице
човека с Богом;

(„Вера без дела је
мртва...ˮ)

• Сличност између
човекопознања
ибогопознања.
• Црква као заједница
која се
пројављује на Литургији;

-моћи да објасни да се
вером живи кроз
Литургију и подвиг.

10. Бог се познаје
љубављу

12. Из молитвеног
богословља Цркве
(систематизација
теме)

• Моја парохија;
• Хришћанин – човек
Цркве;

IV –
ХРИШЋАНИН –
4.

• Света Литургија –
пуноћазаједнице са
Богом.

ЧОВЕК ЦРКВЕ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да увиди да
хришћанин постоји
превасходно као члан
конкретне литургијске
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13. Човек и
Заједница

заједнице;
6

• моћи да опише живот
парохијске
заједнице;
• моћи у основним
цртама да објасни да
се учешћем у
литургијском сабрању
ступа на пут
богопознања;
• моћи да продискутује
о православном
схватању Цркве;
• моћи да схвати да
хришћанство подстиче
човека на одговоран
живот у
заједници.

14. Црква као
литургијска
заједница
(мојапарохија)

15. Света
Литургија – пуноћа
заједнице са Богом

16. Хришћанин –
човек Цркве
(систематизација
теме)

5.
V - СВЕТО
ПИСМО КЊИГА ЦРКВЕ
17. Настанак
иподела
СветогПисма
18. Канон
ибогонадахнутост
Светог Писма
19. Црква каоместо
тумачења и
доживљаја Светог
Писма и Светог
Предања
20. Свето Писмо –
књига Цркве
21. Утицај
СветогПисма на
културу
и цивилизацију

7
• Настанак и подела
Светог
Писма;
• Канон и
богонадахнутост
Светог Писма;
• Црква као место
тумачења и
доживљаја Свeтог Писма
и
Светог Предања;
• Утицај Светог Писма на
културу и цивилизацију;
• Свето Писмо је књига
Цркве.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

--------------------------• моћи да именује
различите књиге
Светог Писма;
• моћи да наброји неке
ауторе књига
Светог Писма;
• моћи да истражује
Свето Писмо
користећи скраћенице,
поделе на
главе и стихове;
• знати да се посебност
Светог Писма садржи у
богонадахнутости;
• моћи да препозна
карактер
богонадахнутости
Светог Писма кроз
лично искуство
надахњивања Светим
Писмом;
• моћи да наведе неке
примере
повезаности Старог и
Новог Завета;
• моћи да закључи да је
Свето Писмо
књига Цркве, а не
појединца.
-моћи да увиди да
постоји разлика између
народног и црквеног
предања и да заузме
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став према њима

VI -ХРИШЋАНСКИ
ЖИВОТ
22.
Црквено
Предање и народна
предања

6.

5
Питања односа народног
и црквеног предања;
• Животна искушења и
суочавање са њима;

23.„Све ми је
дозвољено, али ми
није све на
корист...”

• Живот ни је случајност
него је дар;
-светост као мера људског
достојанства

24.Из живота
светих
25.Знамените
личности и
хришћанство

• моћи да уочи да
светост живота није
могућа без истовремене
заједнице са Богом и
људима;
• знати да су сви
људи призвани да буду
свети;

•моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 1. разреда
средње школе.

26.Смисао (и
бесмисао) живота
Корелација:











33

Српски језик и
књижевност
Историја
Ликовна култура
Музичка култура
Екологија
Психологија
Социологија
Философија
Грађанско
васпитање

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Грађанско васпитање
I

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

33

Подела одељења у
групе:

Да

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/
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Циљеви предмета:








Подстицање ученика на међусобно упознавање
Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их
Развој негативног става према било ком облику дискриминације
Оспособљавање ученика за комуникацију у групи
Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу
Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе



Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини и преузму одговорност за
сопствено понашање
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми
Тема
теми
остварености исхода

Ред.
број

ученик ће бити у стању
да:


1
.

ЈА, МИ И ДРУГИ

5

●
●
●
●
●

Лични идентитет
Откривање и
уважавање разлика
Групна припадност
Стреотипи и
предрасуде
Толеранција и
дискриминација

● 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
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Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

Сагледа
могуће
последице
нетолеранц
ије,
дискримин
ације,
стереотипа,
предрасуда
и начине
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●
2

КОМУНИКАЦИЈА
У ГРУПИ

10

●
●
●
●
●

Самопоуздано
реаговање
Гласине
Неслушање,активно
слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање
мишљења
Вођење дебате и
дијалога

●

Искаже,образло
жи и брани
мишљење
аргументима
● Активно слуша
● Дебатује и
дискутује на
неугрожавајући
начин,
уважавајући
мишљење
других
● Објасни разлику
између дијалога и
дебате
● Објасни разлоге и
начине настанка
гласина у
свакодневној
комуникацији и
објасни последице
које изазивају
гласине

3

ОДНОСИ У
ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦИ

18

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих:
"Лествица
партиципације"
Радити заједно

Динамика и исходи
сукоба
Стилови поступања у
конфликтима
Сагледавање
проблема из
различитих углова
Налажење решења
Постизање договора
Извини

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● 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 учешћа
младих у
друштвеном
животу
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● Посредовање
● Насиље у околини
● Вршњачко насиље
● Насиље у школи.
Постизање мира
● позиције жртве и
посматрача
● Прихвати одговорност
за сопствено
понашање

Укупан број часова:

● Објасни
разлоге,ток и
последице сукоба
● Објасни ефекте
конфликта на ток
комуникације
● Уочи факторе који
одређују
понашање у
ситуацијама
конфликта
● Анализира сукоб
из различитих
улова,
(препознаје
потребе и
страхове актера
сукоба) и налаи
конструктивна
решења
прихватљива за
обе стране у
сукобу.
● Образложи
предности
конструктивног
начине решавања
сукоба
● Објасни значај
посредовања у
сукобу
● Препозна и
објасни врсте
насиља
● Идентификује и
анализира
узроке насиља у
својој средини,
међу
вршњацима,
школи
Идентификује и
анализира могуће
начине реаговања
појединца у
ситуацијама
вршњачког наси

33
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ДРУГИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Српски језик и књижевност
други

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

102
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у групе:

/

Циљеви предмета:








Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим
утицајима на српску књижевност
Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности
Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности
Систематизо-вање знања о врстама речи и њиховим облицима
Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
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

Ред.
број

ИСХОДИ
Тема

1.

Барок, класицизам,
просветите-љство

Број
часова

13

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

 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“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 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 обрађеним
делима
 објасни значај
Доситејевог рада
за српску културу
и књижевност
 направи
паралелу у
обради истих
мотива у
европској и

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
оствареност
и теме кроз
тестове,
писано и
усмено
изражавање
и писмене
задатке
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Романтизам
2.

24

 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“
 Романтичарски песник по
избору из Читанке (
препорука 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: „Међу јавом
и мед сном“, „Santa
Maria della Salute“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











српској
књижевности
наведе особине
ликова у
обрађеним
делима и заузме
став према
њиховим
поступцима
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
обрађених дела
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3.

Реализам

27

 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 „Вођа“
 Симо Матавуљ:
„Поварета“
 Бранислав Нушић:
„Госпођа министарка“
(или „ Народни посланик“
)
 Војислав Илић: (избор
поезије)

4.

Морфологија

10

 Морфологија у ужем
смислу
 Променљиве и
непроменљиве врсте
речи
 Именице, придеви,
заменице (њихове
граматичке категорије),
бројеви (укључујући
бројне именице и бројне
придеве)
 Глаголи. Граматичке
категорије глагола
 Прилози, предлози,
везници, речце, узвици

5.

Правопис

5

 Спојено
и
одвојено  примени правила
писање речи
одвојеног и
(писање
бројева
и
састављеног
писања речи у
изведеница од њих, писање
складу са
заменица и заменичких
језичком нормом
прилога, спојеви предлога и
других речци, глаголи и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе
представнике
правца и њихова
дела
 дефинише
одлике реализма
и објасни их на
обрађеним
књижевним
делима
 тумачи
уметнички свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених дела
 процењује
друштвене појаве
и проблеме које
покреће
књижевно дело
 развије критички
став и мишљење
при процени
поступака и
понашања јунака
у обрађеним
делима
 одреди врсту
речи и
граматичке
категорије
 употреби у
усменом и
писаном
изражавању
облике речи у
складу са
језичком нормом
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речце, писање негације)

6.

Култура
изражавања

Укупан број часова:

23






102

Корелација:

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“

 изражава
размишљања и
критички став
према
проблемима и
појавама у
књижевним
текстовима и
свакодневном
животу
 препозна одлике
стручно-научног
стила
 примени одлике
новинарског
стила

Интегративни наставни
приступи са општим и
стручним предметима, са
уметничким, образовним и
културним институцијама, у
редовној и процесној
настави у складу са темом и
наставним садржајем.

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Koзметички техничар
Енглески језик
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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1.

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
 Образовање
 Познати региони у
земљама чији се језик
учи, њихова обележја
 Културни живот
 Заштита човекове
околине
 Медији
 Интересантне
животнеприче и
догађаји
 Свет компјутера

за приод 2018-2022. год.
ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка
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,
међународни пројекти
и учешће на њима)
 Заштита човекове
околине (акције на
нивоу града, школе,
волонтерски рад)


Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији)
 Интересантне
животнеприче и
догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене
мреже)
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:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



разуме
караће исказе
који 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
прилагођених
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

Тест
Контролни задатак
Писмена вежба
Писмени задатак
Усмено
испитивање
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инструменти, уређаји
предвидљиве
опрема;
информације
- гране
(кад, где, ко,
медицине/стоматологије;
колико) у
- организација и процес
свакодневним
рада у болници или
текстовима
здравственој установи
(рекламе,
(одељења, опис послова
огласи,
и врсте услуга);
јеловници,
- људски ресурси унутар
проспекти) као
струке: звања, опис
и
послова, одговорности и
једноставнијим
обавезе, етички код;
стручним
- прописана
текстовима
документација везана за
(формулари,
струку (формулари на
шеме,
пријему, лекарски
извештаји)
извештаји, болнички
 описује
извештаји, рецепти и
ситуације,
резултати);
прича о дога
- алтернативне методе
ђајима и
лечења
аргументује
- мере заштите и очувања
ставове
радне и животне средине
користећи
(хигијена);
једноставне
- праћење новина у
изразе и
области струке;
реченице
- пословна комуникација  води
на страном језику
једноставне
релевантна за струку;
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
интересовањи
ма
(писмено и
усмено)превод

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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и усмено или
писмено
кратке поруке
у складу са
потребама
комуникације

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

68

Корелација:

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Хемија

Козметички техничар
Француски језик
друга

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви 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.

Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка подршка)
 Образовање
 (образовање у земљама
чији се језик учи,
школовање које припрема
за студије или свет рада,
образовање за све)
 Познати региони у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:



разуме
караће исказе
који садрже
фреквентне
речи и
структуре
(информације
о личностима,
послу,
породици,
куповини,
школи,
ближем
окружењу)

Вредновање остварености
исхода

Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1. праћење остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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земљама чији се језик учи,
њихова обележја
 Културни живот
(манифестације које
млади радо посећују у
земљи и земљама чији се
језик учи, међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове околине
(акције на нивоу града,
школе, волонтерски рад)


Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији)
 Интересантне
животнеприче и догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене мреже)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматологиј
е;
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



разуме
најбитније
информације у
кратким и
једноставним
обавештењим
а (преко
разгласа, на
улици,на
шалтеру) и
правилно их
користи чита и
разуме
различите
врсте кратких
и
прилагођених
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
једноставнији
м стручним
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документација везана
текстовима
за струку (формулари на
(формулари,
пријему, лекарски
шеме,
извештаји, болнички
извештаји)
извештаји, рецепти и
резултати);
 описује
ситуације,
алтернативне методе
прича о дога
лечења
ђајима и
мере заштите и очувања
аргументује
радне и животне
ставове
средине (хигијена);
користећи
праћење новина у
једноставне
области струке;
изразе и
пословна комуникација
реченице
на страном језику
 води
релевантна за струку;
једноставне
разговоре
(телефонира),
даје
информације
и упутства,
уговара
термине
 реагује
учтиво на
питања ,
захтеве,
позиве,
извињења
саговорника

2.

Укупан број часова:

68

Корелација:
-стручнипредмети
- матерњијезик

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

козметичар
Руски језик
друга

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
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1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

4.

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање остварености
исхода

1.

Я рад встрече!

5

Текст:»Окно напротив»
Настоящее время
глаголов.Знакомство.
Встреча.

Повторяются
формы речевого
этикета,символи
ка
окна

Правильное
употребление
глаголов.Обраще
ние к незнакомым
людям

2.

Внешность
обманчива

5

Полная и краткая форма
прилагательных
Текст:»Нефертити»

Ученики учатся
описывать
внешность
человека,черты
его
характера

Правильное
употребление
прилагательных в
предложении.
Вопросы и ответы о
внешности человека.

3.

Мой дом-мой
дворец

5

Текст:»В квартире
Достоевского».Прошед
шее время.Дом.Квартира.

Ученики
знакомятся с
интерьером
дома

Употребление
прошедшего вре
мени,описание
своего дома

Праздник
придетгостей
приведет

5

Текст:»Новогодняя
история».Повелительное
Наклонение.Праздники

Разговор о
различных
праздниках в
России

Выражать
приказ,просьбу,совет.
Рассказывать о любимом
празднике,приглашать
в гости

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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5.

Жизнь в
городе

5

за приод 2018-2022. год.

Текст:»Макс,его
жена,русский язык и
общественный транспорт
Москвы».Префиксальные

Разговор о
ориентации в
городе,на
улице,транспорт

Правильное употребление
префиксальных глаголов в
разговоре
о ориентации в городе.

Глаголы.Городской
транспорт

6.

7.

Мы
соеденяем
юг и север

4

Мир
технологий

3

Укупан број
часова:

Текст:»Это был
я».Выражение отрицания

События из
истории
русского и
сербского
народов

Природа,климат,история

32

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Текст:»Учительница и ICQ

Плюсы и минусы

Популярные соцсети в
России

новых
технологий

Корелација:5

Умение разговаривать по
телефону.

Професор руског језика Јелена Животић

Козметички
Немачки језик
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Описание явлений
природы,особенностей
климата

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености исхода
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Urlaubsziele

1.
FERIEN MEER UND
MEHR

4

(Un)wichtig im Urlaub?
Urlaubstypen

2.
EREIGNISSE UND
FAKTEN AM BEGINN
DES NEUEN
JAHRTAUSENDS

Ereignisse
4

Mal persönlich
Berühmte Persönlichkeiten

Körperteile
3.

WAS TUST DU FÜR
DEINE GESUNDHEIT?

4

Hilfe! Was soll ich tun?

Unfallort
4.

EIN UNFALL

4
Das war der Anfang

Wer ist wie?
5.

MENSCHEN WIE DU
UND ICH

4

Kleidung

Kontaktanzeigen
6.

PARTNERSCHAFTEN

4
Sternzeichen

7.

JOBS UND BERUFE

4

Was macht man in diesem
Job?

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Ученик је у стању
да разговора о
циљевима и
планирању где ће
провести распуст.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Стицање
позитивног односа
према другим
језицима и
културама, као и
према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Ученик користи
терминологију из
медицине,
упознавајући
делове тела и шта
чини за своје
здравље.
Издваја основне
информације из
краћег
прилагођеног
текста у вези са
неком особом или
догађајем (ко, шта,
где, када...)
Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о
познатим темама о
одевању.
Разуме смисао
краћих писаних
порука и
илустрованих
текстова о
познатим темама о
односу између
партнера.
Ученици
разговарају о
различитим
занимањима, шта
одређен посао

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.
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захтева.

8.

ZUKUNFTSVISIONEN

Укупан број часова:

4

32

Zukunftspläne

Планови за
будућност кроз
опис и
конверзациу.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.

Корелација: 5

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:
16. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја);
17. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима;
18. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
19. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније
сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
20. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем
овог предмета (васпитно-образовног подручја);
21. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних
образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.
Годишњи фонд часова:
68
Разред:

други

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ИСХОДИ

ТЕМА

ЦИЉ

 Унапређивање
и очување
 Здравствена
здравља;
култураи
 Утицај на
физичка
правилно
активност,
држање тела
као основа
(превенција
за
постуралних
реализовањ
поремећаја);
е
постављени
х циљева и
исхода

 Развој
 Развој и
моторичких
усавршавање
и
моторичких
функционал
способности и
них
теоријских
способности
знања
човека, као
неопходних за
основа за
самостални
реализовањ
рад на њима;
е
постављени
х циљева и
исхода

По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
 Препозна везе
између 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;
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

НАЧИН

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ

ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

ПО ТЕМАМА

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







 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;



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
похађају
четворогодишњ
е 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
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способности из:
вежби
обликовања,
атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских игара
за развој: снаге,
брзине,
издржљивости,
гипкости,
спретности и
окретности;

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:

 Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода
 Атлетика;

 Мотивација
ученика за
бављењем
физичким
активностима
;
 Формирање
позитивних
психосоцијал
них образаца
понашања
 Примена
стечених
умења,
знања и
навика које
се користе у
свакодневни
м условима
живота и
рада
 Естетско
истраживање
покретом и
доживљавањ
е естетских
вредности;
 Усвајање
етичких
вредности и
подстицање

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



АТЛЕТИКА У свим атлетским
дисциплинама треба радити на
звијању 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,
-1000m ученици.

 теоријска
настава (4часа)
 мерење и
тестирање (6
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
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 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

вољних
особина
ученика
 Стицање и
усавршавање
моторичких
знања,
умећа,
вештина,
техника и
навика
предвиђених
програмом
за базичне
спортске
гране.
 Повезивање
моторичких
задатака у
целине, али
без стварања
крутих
моторичких
аутоматизам
а;
 Увођење
ученика у
организован
и систем
припрема за
игре, сусрете
и
манифестаци
је;

карактеристика
физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу наставе
и да самостално
спроводи
одређен
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
 Развијање
негативне
елемената
утицаје
ритма
савременог
сједињавање
начина живота
м кинетичких
(пушење, дрога,
и енергетских
насиље,
елемената у
деликвентно
целине: радпонашање) и
одмор; насвестан је да
презањефизичким,
релаксација;
односно
убрзањеспортским
успо-равање;
активностима
могуће је
 Избор
предупредити
спортова,
негативне
односно
утицаје
спортско-
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Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником.
Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних
техника (ученице 4 kg , ученици 5
kg).
Спровести такмичења у одељењу, на
резултат, у свимреализованим
атлетским дисциплинама.

 СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
- Наставник олакшава, односно
отежава програм на основу
моторичких способности и
претходно стечених умења ученика.
1. Вежбенатлу
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

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,

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 1012 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
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рекреативних  Путем физичких
греде и двовисинског разбоја.
или других
односно
кретних
спортских
активности
активности
као трајног
комуницирати
опредељења
са својим
 СПОРТСКА ИГРА (по избору)
за њихово
друговима и
Понављање и учвршћивање раније
свакодневно
уживати у
обучаваних елемената игре.
упражњавањ
дружењу и
- Даље проширивање и
е.
контактима.
продубљивање техничко-тактичке
 Довести у везу
припремљености ученика у складу
свакодневни
са изборним програмом за дату
живот и
игру. На основу претходних умења у
способност за
техници и тактици наставник
учење и
планира конкретне садржаје из
практичан рад
спортске игре.
са физичким,
односно
спортским
 Стручно веће наставника физичког
активностима и
васпитања, према програму који сам
правилном
доноси (из програма четвртог
исхраном.
разреда (програм по избору ученика)
 Објаснити да
у складу са могућностима школе,
покрет и
организује наставу за коју ученици
кретање, без
покажу посебно интересовање
обзира на то
којој врсти
физичке,односн
о спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту(леп
ота извођења,
лепота
доживљаја).
 Ученик ужива у
извођењу
покрета и
кретања.
 Ученик наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује их
на школским
спортским
такмичењима и
у слободном
времену.
 Препознаје
нетолерантно

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
спортскотехничко
образовање;
повезивање
физичког
васпитања са
животом и
радом.
Годишњи план,
програм и
распоред
кросева,
такмичења,
зимовања и
других облика
рада утврђује се
на почетку
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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.

школске године
на наставничком
већу, на предлог
стручног већа
наставника
физичког
васпитања.
Стручно веће
наставника
физичког
васпитања,
самостално,
одређује
редослед обраде
појединих
садржаја
програма и
циклуса.
Часови у току
недеље треба да
буду распоређени
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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имају по два
паралелна
објекта за
физичко
васпитање
дозвољена је
истовремена
реализација часа
Праћење,
вредновање и
оцењивање

 Спортска
игра (по
избору)

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
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским играма
Минимални
образовни
захтеви

 Физичка,
односно
спортска
активност: у
складу са
могућности
ма школе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Атлетика:
трчање на 100 м
за ученике и
ученице, трчање
на 800 м за
ученике и 500 м
за ученице, скок
удаљ, увис,
бацање кугле –
на резултат.
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 Вежбе на
справама и тлу:
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.
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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активност:у
складу са
могућностима
школе а по
избору
ученика (10
часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).
ПОСЕБНЕ
АКТИВНОСТИ
- Из фонда радних
дана и за
извођење
редовне наставе
школа у току
школске године
организује:
- Два целодневна
излета са
пешачењем
- Iразред до 12км
(укупно у оба
правца);
- IIразреддо 14 км
(укупно у оба
правца);
- IIIразредdo 16
km(укупно у оба
правца);
- Два кроса:
јесењи и
пролећни
- Стручно веће
наставника
физичког
васпитања
утврђује програм
и садржај
излета, и дужину
стазе за кросеве,
према узрасту
ученика.
Школа организује
и спроводи
спортска
такмичења, као
јединствени део
процеса наставе
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физичког
васпитања.
спортска
такмичења
организују се у
оквиру радне
суботе и у друго
време које одреди
школа.
Међушколска
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 одређене 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 обезбеђујен превенција.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА






Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
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Назив предмета:
Разред:
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Козметички техничар

Математика
други
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:










Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

8

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

Тема
1.

Тригонометрија
правоуглог троугла
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ИСХОДИ
По завршеној теми 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
одређивању
вредности
тригонометријски
х функција ако је
позната вредност
једне од њих

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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 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
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 наведе вредности
тригонометријски
х функција
карактеристичних
углова (од 30° ,
45° , 60° ) и са
калкулатора
прочита
вредности за
остале оштре
углове и обрнуто
(одређује 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
трансформацијам
а једноставнијих
израза
 наведе својства
операција са
коренима и
примени их у
трансформацијам
а 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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3.

4.

Функција и график
функције

Квадратна
једначина и
квадратна
функција

6

17

 Појам функције.
 Функције са
коначним доменом
 Графичко
представљање
функције
 Читање графика
функције
(одређивање знака,
интервала
монотоности,
максимума,
минимума) - без
формалне
дефиниције тих
појмова
 Различити графички
облици
представљања
функција са
коначним доменом
(табела, график,
дијаграм, круг)
 Одређивање
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
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број датог
комплексног
броја
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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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5.

Полиедри и
обртна тела

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

17

 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
 Површина и
запремина купе и
зарубљене купе
 Површина и
запремина лопте

 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
 одреди површину
једноставних
равних пресека
тела

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

8

68

Корелација:
Физика, хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Хемија
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. / 2014 година. )
Теоријска настава :68
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

68
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Ред.
број

1.

Тема

Угљоводониц
и и халогени
деривати
угљоводоника

Број
часова

13

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 Структура и хемијске реакције  наведе и
органских молекула
објасни разлике
између алкана,
 Аалкани
алкена, алкина и
 Алкени и диени
циклоалкана
 Алкини
 на основу
 Изомерија
структурне
 Циклоалкани
формуле одреди
 Ароматични угљоводоници
назив
 Халогени деривати
угљоводоника и
угљоводоника
халогених
Демонстрациони огледи:
деривата
 испитивање физичких
угљоводоника и
својстава угљоводоника
обрнуто
 сагоревање угљоводоника

напише
доказивање присуства
структурне
незасићених веза у молекулима
изомере и
угљоводоника
геометријске
изомере
 напише
једначине и
објасни
карактеристичне
реакције алкана,
алкена и алкина
 објасни
структуру,
номенклатуру и
хемијско
понашање
ароматичних
угљоводоника
 наведе и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у знања
 писану
провер
у знања
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2.

Oрганска
кисеонична
једињења

20

Алкохоли
Феноли
Подела и номенклатура,
физичка и хемијска својства
алкохола и фенола
 Алдехиди и кетони структура, номенклатура,
добијање
 Реакције алдехида и
кетона(оксидација,
нуклеофилна адиција,
редукција)
 Карбоксилне киселине (
структура,номенклатура,доб
ијање, реакције)
 Естерификација
 Етри
Демонстрациони огледи:
 разликовање примарних,
секундарних и
терцијарних алкохола
Лукасовом рекацијом
 доказивање фенола
бојеним реакцијамарекација фенола са
гвожђе(III)-хлоридом
 реакција карбоксилних
киселина са металима и
са натријум-карбонатом
 добијање и испитивање
својстава естара

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

објасни разлике
између
алифатичних и
ароматичних
угљоводоника
објасни примену
угљоводоника
(растварачи,
фреони,
анестетици,...)
 разликује
хидроксилну,
алдехидну,
карбонилну,
карбоксилну,
естарску и
етарску групу
 објасни
растворљивост
алкохола
 разликује
монохидроксилн
еи
полихидроксилн
е алкохоле
 разликује
примарне,
секундарне и
терцијарне
алкохоле;
 објасни
поларност
хидроксилне
групе
 објасни хемијска
својства
алкохола
 разликује
алкохоле од
фенола и зна о
токсичности
фенола
 објасни хемијска
својства фенола
 објасни
сличности и
разлике између
алдехида и
кетона,
 објасни
реактивност и
примену
алдехида и

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у знања
 писану
провер
у знања
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за приод 2018-2022. год.
кетона
 напише
формуле
монокарбоксилн
их киселина и
уочи разлику
између
монокарбоксилн
их и
поликарбоксилн
их, засићених и
незасићених
киселина
 објасни реакцију
естерификације и
наведе примену
естара наводи
примену етара у
медицини





3.

Органска
једињења
сумпора и
азота

15

Амини
Нитроједињења
Аминокиселинe
Органска једињења са
сумпором
 Хетероциклична једињења

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе и објасни
разлике између
примарних,
секундарних и
терцијарних
амина
 прави разлику
између амина и
аминокиселина
 напише формуле
аминокиселина
 објашњава
стварање
пептидне везе
 објасни појам
есенцијална
аминокиселина
 наводи
најважнија
циклична
једињења
(пурин,
пиримидин)
 напише формуле
хетероцикличних
једињења са
петочланим и
шесточланим
прстеном, која
садрже азот,
сумпор или
кисеоник

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у знања
 писану
провер
у знања
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4.

Биомолекули 20

Протеини
Пептидна веза
Класификација протеина
према структури и функцији
 Изоелектрична тачка
 Липиди
 Естерификација глицерола и
масних киселина
 Засићене и незасићене више
масне киселине
 Фосфолипиди
 Угљени хидрати
 Подела угљених хидрата
према структури и функцији
 Реакције моносахарида,
оксидација глукозе
 Изомерија, резонантни
облици глукозе
 Фишерове и Хејвортове
формуле
 Формирање гликозидне
везе, дисахариди (сахароза)
 Полисахариди,
представници, значај (скроб,
целулоза, гликоген, хитин)
Демонстрациони огледи:
 хидролиза скроба и
испитивање својстава
хидролизата
денатурација протеина под
дејством топлоте, екстремних
вредности pH и соли тешких
метала
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објасни
стварање
пептидне везе
објасни
структуру
протеина,
примарну,
секундарну,
терцијарну и
кватернарну
зна да објасни
појам
електрофореза,
цвитер-јон,
изоелектрична
тачка
зна
представнике
масних
киселина,
засићених и
незасићених
објасни
појмове:
неутралне
масти, емасне
киселине
(засићене и
незасићене) и
глицерол
напише
хемијску
једначину
реакције
естерификације
глицерола
масним
киселинама
напише
хемијску
једначину
реакције
сапонификације
објасни поделу
масти на
осапуњиве и
неосапуњиве
(фосфолипиди,
лецитин, холин)
зна шта су
сапуни
разликује
моносахариде

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 усмену
провер
у знања
 писану
провер
у знања
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(глукоза,
фруктоза) од
дисахарида
(сахароза) и
полисахарида
(скроб,
целулоза,
гликоген)

Укупан број часова: 68

Корелација:











Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физика
Биологија
Медицинска биохемија
Аналитичка хемија
Фармацеутска хемија са
аналитиком лекова
Броматологија са
дијететиком
Токсикологија
Фармакологија и
фармакотерапија
Козметологија

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА
ДРУГИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

Вежбе:

Настава у блоку:

часова:
Недељни фонд
часова:

Практична
настава:

68
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:





Ред.
број

1.

Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и
одржање живота;
Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама;
Упознавање са општим принципима генетике човека;
Упознавање са основним принципима еволуционе биологије.
Тема

Основе
молекуларне
биологије

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

19

 Предмет
истраживања и
значај молекуларне
биологије
 Централна догма

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 дефинише
предмет
истраживања и
значај
молекуларне

Вредновање
остварености исхода

Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање ученика
(путем усмене и
писане провере
знања, тестирања,

1564

Школски програм

2.

Механизми
наслеђивања
особина

за приод 2018-2022. год.

19

молекуларне
биологије
 Значај протеина за
наследни материјал
 Молекуларне
основе
наслеђивањануклеинске
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
 Механизми
наслеђивања,
хромозоми, ген,
генотип, фенотип
 Менделова правила
наслеђивања
 Типови
наслеђивања
особина
 Облици интеракције
међу генима
 Типови
наслеђивања пола и
полно везана
својства
 Узроци
варијабилности
организама у
природи
 Хромозомске
мутације и мутагени
агенси
 Генске мутације

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

биологије
 формулише
концепт
централне догме
молекуларне
биологије
 утврђује 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
 објасни појмове:
генерација,
наслеђивање,
хромозом, ген,
генотип и
фенотип
 објасни
Менделова
правила
наслеђивања
 објасни:
интермедиарно,
везано,
кодоминантно и
полигено
наслеђивање
 објасни облике
интеракције
међу генима
(епистатични и
хипостатични
гени,
комплементарни
гени,

израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

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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 Генетичка
условљеност
канцера
 Генетичка структура
популација
 Вештачка селекција
и оплемењивање
биљака и животиња
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инхибиторни
гени,
плејотропни
ефекат гена)
објасни
наслеђивања
пола и
наслеђивање
полно везаних
својстава
објасни факторе
варијабилности
организама у
природи
(комбинативно
наслеђивање,
модификације,
мутације)
објасни природу
и значај генских
мутација
наведе врсте и
последице
хромозомских
мутација
(структурних и
нумеричких)
објасни ХардиВајнбергово
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
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Основе
генетике
човека

за приод 2018-2022. год.
15

 Методе изучавања у
генетици човека
 Хромозоми човека,
појам кариотипа,
кариограма и
идиограма
 Моногенско
наслеђивање
 Полигено
наслеђивање
 Генетичка контрола
развојних процеса
 Имуногенетика
 Наслеђивање пола
код човека и
особина везаних за
полне хромозоме
 Последице
укрштања у
сродству
 Генетика старења
 Генетичко
саветовање и рано
откривање
наследних болести
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 наведе методе
изучавања у
генетици човека
 објасни појмове:
кариотип,
кариограм и
идиограм
 опише
хромозоме
човека и
наслеђивање
пола код човека
 наведе неколико
особина човека
које су
детерминисане
аутозомно
доминантно и
аутозомно
рецесивно
 наведе особине
човека које се
наслеђују полно
везане
 објасни
генетичку
контролу
развића и
старења човека
 објасни
наслеђивање
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

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
принципи
еволуционе
биологије

за приод 2018-2022. год.

15

 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












Укупан број часова:
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање ученика
(путем усмене и
писане провере
знања, тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).

Корелација:

Физика
Хемија
Хигијена и
здравствено
васпитање

Козметички техничар
Масажа
2

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

34
1

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

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

102
3

Настава у блоку:

Практична настава:

30

3 групе
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Циљеви предмета:

Ред.
број

1.

Модул

Ароматерапија

Број
часова

Т.4
В.12
Б.3

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

Теорија
 Ароматерапијаисторијски развој,
појам и
карактеристике;
 Етерична уља - опште
особине, хемијски
састав, квалитет и
контрола квалитета;
 Методе добијање
етеричних уља;
 Основна правила
ароматерапије;
 Методе
ароматерапије;
 Најчешће коришћена
етерична уља;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
ароматерапије.
Вежбе
 Врсте и
карактеристике
етеричних уља
(јасмин, наранџин
цвет, лимун,
камилица, чемпрес,
ружа, еукалиптус,
бергамот...);
 Врсте основних уља
(бадемово, уље
пшеничних клица,
бресквино,
маслиново, кајсијино,
сунцокретово итд);
 Мешање етарских уља
са основним уљима;
 Правилан избор
етарских уља у
зависности од
индикација;
 Одређивање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу ученик
ће бити у стању да:














Вредновање
остварености
исхода

објасни историјски
развој, појам и
карактеристике
ароматерапије;
објасни опште
особине, хемијски
састав, квалитет и
контролу квалитета
етеричних уља;
објасни методе
добијање етеричних
уља и основна
правила
ароматерапије;
наведе методе
ароматерапије,
најчешће коришћена
етерична уља и
њихово дејство;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације за
примену
ароматерапије;
урадиароматерапијски
третманаромамасажу;
изабере
одговарајуће
етарско уље за дату
индикацију.
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2.

Рефлексотерапија

за приод 2018-2022. год.

Т.4
В.12
Б.3

количине уља
потребне за примену
ароматерапије;
 Припрема пацијента;
 Аромамасажа;
 Аромакупке и
аромасауне;
 Аромаинхалација;
 Могућности
комбиновања
различитих видова
ароматерапије;
 Аромалампе и
дифузери као
ароматерапија
простора;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
ароматерапије.
Вежбе у блоку
Увежбавање свих метода
ароматерапије
Теорија
 Рефлексотерапијаисторијски развој, пoјам
и карактеристике;
 Грађа и функција
стопала и шаке;
 Посматрање људског
тела кроз стопало и
шаку;
 Физиолошко дејство
рефлексотерапије на
ткива и органе;
 Технике извођења
рефлексотерапије;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
рефлексотерапије.
Вежбе
 Припрема просторије,
масера и пацијента за
рефлексотерапију;
 Принципи извођења
рефлексотерапије;
 Посматрање људског
тела кроз стопало и
шаку;
 Техника извођења
рефлексотерапије(пасив
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објасни теорију
рефлексологије и
физиолошка дејства
рефлексотерапије;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације за
примену
рефлексотерапије;
изведе припрему
простора и
пацијента за
рефлексотерапију и
уради
рефлексотерапију;
препозна на време
евентуалне знаке
предозираности и
избегне могуће
штетне ефекте.
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3.

Миотерапија

Т.4
В.12
Б.3

ни покрети, угао и
јачина притиска; време
трајања притиска);
Завршни захвати у
рефлексотерапији;
Реакције пацијента на
рефлексотерапију знаци предозираности и
грешке у раду;
Индикације и
контраиндикације за
примену
рефлексотерапије;

Вежбе у блоку
 Увежбавање уводне
масаже шаке и стопала;
Увежбавање техника
рефлексотерапије
Теорија
 Цервикални и лумбални
болни синдром;
 Фибромиалгија;
 Миофасцијални болни
синдром;
 Миотерапија-појам,
карактеристике и
терапијски ефекти;
 Техника извођења
миотерапије;
 Индикације и
контраиндикације за
миотерапију.
Вежбе
 Припрема просторије,
масера и пацијента за
миотерапију;
 Одређивање почетног
положаја за
миотерапију;
 Уводна релаксација и
масажа дате регије;
 Детекција тригер
тачака;
 Техника извођења
миотерапије вратнолопатичне регије;
 Техника извођења
миотерапије лумбалноглутеалне регије;
 Вежбе истезања
мускулатуре после
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објасни и препозна
цервикални и
лумбални болни
синдром,
фибромиалгију,
миофасцијални
болни синдром;
објасни појам и
карактеристике
миотерапије и
терапијске ефекте
миотерапије;
наведеи препозна
индикације и
контраиндикације за
миотерапију;
идентификује тригер
тачке;
изведе миотерапију
вратно-лопатичне и
лумбално-глутеалне
регије.
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4.

Магнетотерапија

Т.4
В.12
Б.3

изведе миотерапије;
Индикације и
контраиндикације за
миотерапију;

Вежбе у блоку
 Увежбавање детекције
тригер тачака;
Увежбавање технике
миотерапије.
Теорија
 Магнетотерапија историјски развој,
пoјам и
карактеристике;
 Безапаратурна
магнетотерапија;
 Апаратурна
магнетотерапија;
 Биолошко деловање
магнетотерапије;
 Технике примене
магнетотерапије;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
магнетотерапије.
Вежбе
 Припрема просторије,
пацијента и апарата за
магнетотерапију;
 Детекција
акупресурних тачака
по индикацијама;
 Најчешће коришћене
акупресурне тачке у
естетској нези;
 Техника апликације
магнетофора;
 Техника апликације
потковичастог
магнета;
 Техника извођења
безапаратурне
магнетотерапије;
 Техника извођења
апаратурне
магнетотерапије;
 Индикације и
контраиндикације за
примену
магнетотерапије;
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објасни историјски
развој, пoјам,
карактеристике,
биолошко деловање
магнетотерапије;
примени
безапаратурну и
апаратурну
магнетотерапију;
изабере адекватну
технику примене
магнетотерапије и
уради поступак
безапаратурне и
апаратурне
магнетотерапије;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације за
магнетотерапију.
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Вежбе у блоку
 Увежбавање примене
усвојеног знања и
вештина из
магнетотерапије.

5.

Shiatsuмасажа

Т.6
В.16
Б.6

Теорија
 Shiatsu масажаисторијски развој,
пoјам и
карактеристике;
 Здравље на
источњачки начин
 теоријe на којima је
заснована shiatsu
масажа (yin – yang
теорија, теорија 5
елемената);
 Меридијани и
акупресурне тачке;
 Најчешће коришћене
акупресурне тачке;
 Техника shiatsu
масаже;
 Ефекти shiatsu
масаже;
 Индикације и
контраиндикације за
shiatsu масажу.
Вежбе
 Приступ пацијенту,
индикације и
контраиндикације за
масажу;
 Изглед просторије и
основни услови у
којима се изводи
shiatsu масажа;
 Припрема просторије,
масера и пацијента за
shiatsu масажу;
 Акупресурни
меридијани и
акупресурне тачке;
 Техника дисања;
 Технике shiatsu
масаже(притисак и
истезање);
 Дозирање и
временски интервал
shiatsu масаже;
 Фазе третмана-леђа,
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објасни историјски
развој, пoјам и
карактеристике shiatsu
масаже;
објасни источњачке
начине очувања
здравља;
објасни теорије на
којима је
заснованаshiatsu
масажа;
објасни технику и
ефекте shiatsu
масаже;
наведе и
препознанајчешће
коришћене
акупресурне тачке;
наведе и
препознаиндикације
и контраиндикације;
изведе све фазе
shiatsu третмана
одговарајућим
притиском и
додиром, уз
адекватно дозирање
и добру технику
дисања.
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врат и глава;
 Фазе третмана-горњи
екстремитет;
 Фазе третмана-грудни
кош и абдомен;
 Фазе третмана-доњи
екстремитет;
 Субјективни осећај
пацијента на
спроведену масажу;
Вежбе у блоку
 Увежбавање
детекције
акупресурних тачака;
 Увежбавање уводне
масаже;
 Увежбавање shiatsu
масаже по фазама.
Теорија
 Масажа механичким
масажерима;
 Вибрациона масажа;
 Подводна масажа;
 Масажа негативним
притиском (вентузе,
вакуум, вакусак);
 Масажа позитивним
притиском
(пресотерапија);
 Масажа
наизменичним
променама притиска
(васкулатор);
 Физиолошко дејство
пнеумомасаже;
 Индикације и
контраиндикације за
пнеумомасажу.

6.

Апаратурна
масажа

Т.8
В.15
Б.6








опише и уради
масажу механичким
масажерима,
апаратима за
вибрациону масажу,
тангентором и
апаратима за
пнеумомасажу;
објасни ефекте
апаратурне масаже;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације за
апаратурну масажу;
уради припрему
простора, апарата и
клијента за
извођење
адекватног
третмана.

Вежбе
 Припрема просторије,
пацијента и апарата за
масажу;
 Индикације и
контраиндикације за
апаратурну масажу;
 Припрема и извођење
масажа механичким
масажерима;
 Припрема и извођење
вибрациона масажа;
 Припрема и извођење
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подводна масажа;
Припрема и извођење
масажа помоћу
вентуза;
Припрема и извођење
масажа помоћу
вакуума;
Припрема и извођење
масажа помоћу
вакусака;
Припрема и извођење
пресотерапије;
Припрема и извођење
апаратурне лимфне
дренаже;
Припрема и извођење
кавитације;
Припрема и извођење
масаже помоћу
васкулатора;

Вежбе у блоку
 Увежбавање технике
примене апаратамеханичких и
вибрационих
масажера;
 Увежбавање технике
примене апарата за
пресотерапију и
тангентора;
 Увежбавање технике
примене апарата за
лимфну дренажи и
кавитацију.

7.

Антицелулит
масажа

Т.2
В.9
Б.3

Теорија
 објасни
 Појам, индикације за
етиопатогенезу
масажу у зависности од
целулита;
каракеристика
 наведе и препозна
целулита;
индикације и
 Основне карактеристике
контраиндикације за
антицелулит масаже;
антицелулит масажу;
 Ручна и апаратрна
 изведе детекцију
антицелулит масажа;
афектираног
 Антицелулит масажу
телесног сегмента;
комбинацији са другим уради масажне хватове
антицелулит
и међухватове који се
терапијама.
примењују у
антицелулит масажи
Вежбе
 Припрема просторије и
пацијента за
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антицелулит масажу;
Узимање анамнезе;
Одређивање
стадијума и
локализације
целулита;
Индикације и
контраиндикације за
извођење масаже;
Извођење
антицелулит масаже;
Извођење масажних
хватова: глађења,
фрикције, мешења,
гњечења у Ѕ
формацији;
Извођење масажних
хватова: шведског
гњечења, грабуљања,
цеђења;
Извођење масажних
хватова: индијанске
ватре, шмирглања,
чешкања;

Вежбе у блоку
 Увежбавање технике
антицелулит масаже.

8.

Мануелна
лимфна дренажа

Т.2
В.14
Б.3

Теорија
 Лимфа и фактори који
утичу на проток
лимфе;
 Грађа и функција
лимфног система;
 Мануелна лимфна
дренажа- историјски
развој, пoјам и
карактеристике;
 Техника извођења
мануелне лимфне
дренаже;
 Физиолошко дејство
мануелне лимфне
дренаже;
 Индикације и
контраиндикације за
мануелну лимфну
дренажу.









објасни физиолошко
дејство и улогу
лимфе и лимфотока;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације за
лимфну дренажу;
уради припрему
пацијента за лимфну
дренажу;
изведе мануелну
лимфну дренажу по
сегментима.

Вежбе
 Припрема пацијента и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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избор средстава за
лимфну дренажу;
Увежбавање основних
масажних покрета
који се користе у
лимфној дренажи;
Увод у лимфну
дренажу-дренирање
лимфних чворова
ингвинално;
Мануелна лимфна
дренажа абдомена;
Мануелна лимфна
дренажа грудног
коша;
Увод у лимфну
дренажу-дренирање
лимфних чворова
аксиларно;
Мануелна лимфна
дренажа горњих
екстремитета;
Мануелна лимфна
дренажа лица;
Мануелна и лимфна
дренажа доњих
екстремитета;
Лимфна дренажа као
део антицелулит
масаже;

Вежбе у блоку
 Увежбавање технике
мануелне лимфне
дренаже по
сегментима.
Укупан број часова:

166

Корелација:

–
–
–
–

–
–

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Aнатомија и
физиологија
Хемија
Физика
Хигијена и
здравствено
васпитање
Патологија
Естетска нега

1577

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козмеички техничар
Здравствена психологија
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:

68

Недељни фонд
часова:

2

Подела одељења у
групе:

/

Вежбе:

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

/
/

Циљеви предмета:

 Стицање психолошких знања којадоприносе ефикасности и квалитету рада здравственог радника;
 Оспособљавање ученика да разуме психологију болесног човека;
 Унапређивање вештина које доприносе бољој комуникацији здравственог радника са болесним
људима;
Развој ставова и вредности које доприносе хуманијем односу између здравственог радника и пацијента.
Ред.
број

1.

Тема

Здравствена
психологија

Број
часова

4

Препоручени САДРЖАЈИ
теми





Психологија
(дефиниција,
предмет изучавања
и дисциплине).
Здравствена
психологија
(предмет, значај,
области примене).

ИСХОДИ
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Вредновање
остварености исхода

По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

дефинише
психологију као
науку и предмет
њеног изучавања,
наведе основне
теоријске и
практичне
дисциплине
психологије,
наведе предмет
изучавања
здравствене
психологије и њену
примену у раду
медицинских
радника,
на примерима
објасни улогу
психолошких
сазнања у превенцији
здравља,
дијагностици, лечењу
болести и
рехабилитацији
болесника.





Праћење
остварености исхода;
Тестове знања
Активност на часу.
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Психички живот
човека (особине,
процеси и стања).
Однос телесног и
психичког.
Осећај и опажај
(дражи, праг
осетљивости, утицај
различитих фактора
на настанак опажаја,
пажња, опажање
особа, теорија
атрибуције).
Емоције (појам и
врсте, органске
промене при
емоцијама,
схватања о природи
емоција, развој
емоција код деце,
значај емоција за
ментално здравље,
препознавање
сопствених и туђих
емоција, социјално
прихватљив начин
изражавања
емоција,емоционал
на интелигенција,
психичка траума,
стрес, анксиозност,
психосоматска
обољења, емпатија,
технике редукције
стреса, локус
контроле).
Мотиви (појам и
врсте, хијерархија
мотива,
функционална
аутономија мотива,
агресивност и морал
као мотиви,
фрустрације и
конфликти,
реалистички и
нереалистички
начини реаговања).
Ставови,
интересовања и
вредности (појам,
врсте, значај,
стереотипи,
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разликује психичке
процесе, особине и
стања,
наведе примере који
показују везу између
психичког и
органског,
разликује осет,
опажај и осећај,
дефинише горњи и
доњи праг дражи,
на примеру објасни
утицај искуства,
мотивације и
личности на настанак
опажаја,
дефинише појам
пажње и наведе
чиниоце који је
изазивају,
објасни зашто је
опажање особа у
већој мери
закључивање и
оцењивање ,
објасни улогу израза
лица у процесу
оцењивања црта
личности,
наведе примере
различитих грешака у
опажању особа,
на примеру објасни
разлику између
оцене туђег и
сопственог
понашања,
наведе три врсте
појава које прате
емоције,
разликује афекте,
расположења и
сентименте,
наведе најважније
органске промене
при емоцијама,
објасни суштину
различитих схватања
о природи емоција,
на примерима
препозна улогу
наслеђа, учења и
интеракције на
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предрасуде,
конформизам).
Личност
(дефиниција, црте
личности, свест о
себи, Јунгова
типологија,
динамика личности,
воља, зрела
личност).
aргументовано
дискутује о
узроцима и
изворима људског
понашања,
образложи значај
воље за остварење
циљева у животу,
прави разлику
између
карактеристика
зреле и незреле
личности.
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развој емоција,
наведе опште
карактеристике
дечијих емоција,
наведе примере који
показују значај
емоција за ментално
здравље особе,
демонстрира
изражавање емоција
на социјално
прихватљив начин,
наведе пример
емоционалне
интелигенције,
дефинише појам
трауме и наведе
примере трауматских
догађаја,
на примеру објасни
посттрауматски
стресни догађај,
препозна
показатеље стреса,
разликује фазе
реакције организма
на стрес,
разликује реални,
нереални страх и
анксиозност,
на примерима
објасни улогу страха
у настанку и току
лечења болести,
на примерима
правилно препозна
туђе емоције,
покаже увид у
сопствена осећања,
на примерима
разликује
психосоматска
обољења,
дефинише појам
емпатије,
,демонстрира главне
технике редукције и
превазилажења
стреса,
на примеру објасни
значај локуса
контроле за ток
лечења,
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разликује основне
мотивационе
појмове,
објасни како
функционише
мотивациони циклус
код хомеостазних
мотива,
на примерима
објасни деловање
агресивности и
моралне свести као
мотива људског
понашања,
наведе пример за
функционалну
аутономију мотива,
објасни основну
идеју Масловљевог
учења о хијерархији
мотива,
дефинише појмове
фрустрације и
конфликта,
наведе примере за
реалистичко
реаговање на
фрустрације и
конфликте,
на примерима
разликује основне
одбрамбене
механизме,
разликује појмове
става, интересовања
и вредности,
на примерима
препознаје
предрасуде,
стеротипије и
конформизам,
изрази правилне
ставове према
здрављу и болести,
аргументује зашто је
здравље најважнија
вредност,
дефинише личност,
наведе разлике
између четири врсте
темперамента,
објасни суштину
карактера и начин
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његовог формирања,
дефинише
интелигенцију као
црту личности,
дискутује о проблему
одређивања
телесних особина као
фактора личности,
разликује појмове
идентитета и
интегритета,
наведе
карактеристике
интровертног и
екстравертног типа
личности по Јунгу
објасни појам
хоспитализам и
наведе која деца су
му подложнија,
разликује фазе
реакције детета које
дуже борави у
болници,
наведе могуће
симптоме боравка
детета у болници и
одвојености од
мајке,
објасни појам
институционалне
неурозе и наведе
узроке њеног
настанка,
кроз примере наведе
могуће начине
реаговања одраслих
на боравак у
болници,
разликује најчешће
психичке тешкоће у
првој, другој и трећој
фази трудноће,
наведе основне
карактеристике
психичких тегоба
после порођаја,
наведе основне
карактеристике
различитих фаза у
прихватању особе да
болује од неизлечиве
болести,
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наведе могуће мисли
и осећања чланова
породице особе која
болује од неизлечиве
болести,
 покаже увид у
сопствене мисли,
осећања и понашање
кад је био
болестан/болесна,
 аргументовано
дискутује о
осетљивим
питањима
анестезије, смрти,
самоубиства,
еутаназије,
 изражава правилне
ставове према
болесним особама,
 наведе на које све
начине се људима
може олакшати
боравак у болници,
 објасни значај
давања увремењене
и и по обиму
адекватне повратне
информације
пацијенту после
здравствене
интервенције,
се децентрира и ствари
посматра из угла
болесне особе.


3

10

Психологија
болесног
човека







Психички проблеми
деце у болници
(хоспитализам, фазе
реакције, симптоми
одвајања).
Психички проблеми
одраслих у болници
(институционална
неуроза, могуће
реакцијехиперактивност,
повлачење,
регресија).
Психичке тешкоће
трудница и после
порођаја (тешкоће у
првој, другој и
трећој фази
трудноће, реакције
после порођајасиндром тужног
расположења,
постпорођајна
потиштеност,
постпорођајна

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



објасни
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психоза).
 Психичке тешкоће
болесника оболелих
од неизлечивих
болести (фазе
прилагођавања на
неизлечиву болест,
тешкоће породице
оболелог).
 Ставови о
анестезији,
умирању,
самоубиству,
еутаназији.
Начини ублажавања
психичких тегоба
болесника у болници
(пријем у болницу,
организација
рада,повратна
информација, контакт
са породицом,
адекватан
простор,одговарајућа
комуникација).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

функцију бола,

наведе реакције
аутономног нервног
система, мишића и
психичке реакције на
бол,

дефинише појам
праг бола,

разликује
хронични од акутног
бола и доживљаје
који их прате,

разуме зашто
анаглетици немају
дејство на психогене
болове,

објасни
специфичности
фантомског бола,

прикаже скалу
за мерење бола,

наведе
психолошке факторе
који делују на
доживљај бола,

на личном
примеру доживљаја
бола објасни дејство
неког психолошког
фактора,

на примеру
објасни плацебо
ефекат,

наведе
различите начине
сузбијања бола,

објасни основну
идеју бихевиоралне
терапије у сузбијању
бола,

на примерима
објасни биофидбек и
аутогени тренинг,
објасни деловање
хипнозе на доживљај
бола.
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4

7


Бол


Бол (врсте,
функција,
толеранција бола,
праг бола, реакције
на бол, мерење
бола).
 Психолошки
фактори који делују
на доживљај бола
(осећања, контекст,
претходно искуство,
очекивање бола,
пажња, сугестија,
умор, особине
личности).
Психолошки начини
сузбијања бола
(биофидбек, аутогени
тренинг, плацебо
ефекат, бихевиорална
терапија,релаксација,
скретање пажње,
хипноза)
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анализира
комуникацијски
процес кодирања и
декодирања
различитих врста
порука,
наведе
карактеристике
вербалне и
невербалне
комуникације,
правилно препознаје
говор тела,
заузме одговарајућу
удаљеност у
комуникацији са
болесном особом,
наведе факторе који
доводе до
неспоразума у
комуникацији ,
наведе принципе
конструктивне
комуникације,
демонстрира уз
објашњење
погрешне начине
комуникације, пре
свега употребу моћи,
објасни појмове
децентрација,
емпатија,
асертивност,
сарадња и
проактивност,
демонстрира технике
успешне
комуникације, пре
свега активно
слушање,
разуме позицију
друге особе и уважи
њене потребе,
осећања, искуство,
искаже своје потребе
и захтеве на начин
који не угрожава
друге,
наведе
специфичности
комуникације са
болесном особом,
објасни значај
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5

21



Комуникација
са болесном
особом











Комуникациони
процес (појам,
функција,ток).
Вербална (говор и
тон гласа) и
невербална
комуникација
(фацијална
експресија и говор
тела).
Комуникацијски
простор.
Извори неспоразума
у комуникацији
Принципи
конструктивне
комуникација
(узајамно
уважавање,ненасиљ
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употребе израза који
су за болесну особу
разумљиви уместо
стручних,
одмери количину
информација коју
треба дати пацијенту,
препознаје факторе
који утичу на ток
комуникације,
наведе циљеве
комуникације
здравственог
радника са
пацијентом,
наведе особине
здравственог
радника које ус
значајне за
комуникацију са
пацијентом,
каналише изливе
негативних осећања
пацијената којима је
дата лоша
информација ,
на примеру препозна
најчешће конфликтне
ситуације између
медицинског
радника и пацијента,
примени научено у
демонстрацији
правилног реаговања
на одређене
кофликтне ситуације,
у симулираној
ситуацији правилно
регује на пацијенте
са којима се одвија
отежана
комуникацијом,
разликује
карактеристике
сарадње и тимског
рада,
сарађује и буде
конструктивни члан
тима,
својим понашањем и
поступцима показује
да уважава
различитости и
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е, јасноћа,
искреност, активно
слушање,
разумевање, свест о
правима, лична
одговорност...).












Кооперативни
модел наспрам
хијерархијског
модела моћи у
комуникацији.
Технике успешне
комуникације
(активно слушање,
јасноћа
изражавања,
децентрација,
емпатија,асертивнос
т,
Ја поруке
проактивност)
Специфичности
комуникације са
болесном особом
(асиметрија
учесника, проблем
оптималне
количине
информација,
давање лоших
информација,
фактори који утичу
на ток
комуникације).
Циљеви
комуникције
здравственог
радника са
пацијентом.
Особине
здравственог
радника значајне за
комуникацију са
пацијентом.
Најчешћи конфликти
између
здравственог
радника и пацијента
и начини њиховог
превазилажења
путем комуникације
(употреба речи
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поштује потребе и
права других,
дискутује о
комуникацији
здравственог
радника са
пацијентом на
основу сопственог
искуства као
пацијент,
прихвата личну
одговорност за ток и
исход комуникације.

разуме феномен
сагоревања на послу,
дискује о
специфичностима
рада здравственог
радника које
доприносе појави
сагоревања на послу,
наведе фазе
сагоревања на послу,
препозна показатеље
различитих фаза
сагоревања на послу,
наброји начине
заштите од
сагоревања на послу
на личном и
професионалном
плану.
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хвала, извини,
молим, ја поруке...).
 Карактеристике
комуникације са
пацијентима са
којима се одвија
отежана
комуникација
(агресивни,
нарцисоидни,
депресивни,
параноидни,
апатични
пацијенти).
Сарадња и тимски рад
 Специфичности
посла здравственог
радника.
Сагоревање на послу
(појам, узроци, фазе,
заштита).

4

Сагоревање на
послу

Укупан број часова:

68

Корелација:






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

- Анатомија и
физиологија
Хигијена и
здравствено
васпитање
Грађанско
васпитање
Верска настава

Козметички техничар
МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ
2.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

68
2

Подела одељења у групе:

/

година. )
Вежбе:

/

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

Циљеви предмета:



Стицање теоретских знања о грађи 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.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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Основне одлике
микроорганизама
1.

2.

Основи
епидемиологије
заразних болести

за приод 2018-2022. год.
10
часова

Предмет и циљ изучавања
микробиологије и
епидемиологије;
 Бактерије, вируси, паразити и
гљиве;
 Облици и величина бактерија,
распоред, грађа 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.

разликује
бактеријске
ћелије према
величини,
облику и грађи;
 разликује услове
за раст и
размножавање
бактерија и
начин
размножавања;
 препознаје
механизам
деловања
антибактеријски
х лекова са
примерима;
 препознаје
механизам
резистенције;
 објасни
дифузиони и
дилуциони
метод
антибиограма;
објасни
комбиновани
метод
антибиограма
8
 Патогеност и вируленција
 објасни методе
часова
(инвазивност, токсичност);
доказивања да
 Инфекција: дефиниција, врсте,
је специфична
облици и типови, заразнаболест:
бактеријска
дефиниција, типови и клиничка
врста узрочник
симптоматологија;
одређене
 Неопходни фактори за настанак
болести;
инфекције (Вограликов ланац);
 разликује начин
 Епидемијски процес: настанак,
преношења
ток и престанак;
инфекције и
 Мере спречавања и настанка
настанак
заразних болести.
инфективног
Клицоноштво и његов
процеса;
медицински значај.
 повезује врсте
инфекције,
њихов значај у
односу на
узрочника
болести
објасни факторе
адхеренције,
факторе
инвазивности и
токсине бактерија
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Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 тестове знања
 усмено
излагање
 активност на
часу
 домаћи
задатак.
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одговорних за
настанак болести.

3.

4.

Имунитет

Бактериологија

13
часова



12
часова



Антиген: дефиниција и значај;
Неспецифични и специфични
имунитет, урођена отпорност;
 Специфична имуност: имуни
одговор, појам и дефиниција;
 Настанак и улога антитела.
 Вакцине и серуми: врсте
вакцина и серума, индикације и
контраиндикације;
Генетски инжињеринг.











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.
Грам позитивне коке:
 разликује грађу
Стафилококе, Стрептококе,
и физиологију
Ентерококе;
Грам позитивних
Грам негативне коке: Најсериа
бактерија и
менингитидис и Најсерија
објасни
гонореја;
обољења
Грам позитивни бацили:
значајна за
Коринебактеријум дифтерије,
хуману
Микобактеријум туберкулозис,
медицину,
Бацилус антрацис, Клостридијум
превенција и
тетани, Клостридијум гасне
лечење;
гангрене и Клостридијум
 разликује грађу
ботулинум;
и физиологију
Грам негативни бацили: опште
Грам негативних
особине ентеробактерија.
бактерија,
Ешерихија коли, Салмонеле,
објасни
Шигеле, Вибрио колере,
обољења која
Клепсијела, Протеус,
изазивају Грам
Псеудомонас, Јерсинија;
негативне
Алиментарне токсикоинфекције;
бактерије,
Хемофилус инфлуенце,
превенција и
Бордетела пертусис, Бруцеле,
лечење;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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5.

Вирусологија

за приод 2018-2022. год.
Листерије.;
 Трепонема палидум,
Лептоспире и Борелије;
 Рикеција провазеки и Рикеција
бурнети;
 Опште особине хламидија,
патогеност за људе,
епидемиологија и заштита;
Узимање и слање материјала у
лабораторију
10
 Опште карактеристике вируса:
часова
морфологија, грађа и структура
вируса; размножавање вируса,
односи међу 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.



објасни грађу,
физиологију
микоплазми,
објасни
обољења која
изазивају
микоплазме,
превенцију и
терапију.



разликује
величину,
хемијски састав
и структуру
вируса;
класификује
вирусе према
карактеристикам
а;
препознаје
начин, фазе,
репликације
вируса;
повезује односе
вируса и ћелије
домаћина;
објасни начин
настанка
вирусне
инфекције и
осетљивост
домаћина на
виру.









6.

Паразитологија

10
часова












Протозое: дизентерична амеба и
непатогене амебе дигестивног
тракта;
Флагелати телесних шупљина:
ламблија интестиналис,
трихомонас вагиналис;
Крвни и ткивни флагелати:
лајшманије и трипанозоме;
Крвне и ткивне спорозое:
плазмодијум, токосоплазма
гонди;
Хлеминти. нематоде: аскарис
лумрикоидес, трихиурис
трихиура, ентеробиус
вермикуларис, анкилостома
дуоденале, стронгилоидес
стеркоидес, трихинела спиралис;
Цестоде: тениа сагината, тениа
солиум, тениа ехинококус;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

разликује
облике, врсте и
карактеристике
симбиозa
између
организама;
 разликује
облике, врсте и
карактеристике
паразита;
разликује
основне
карактеристике
паразита, на
основу којих је
извршена подела.
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Трематоде:фасциола хепатика,
узимање и слање материјала у
лабораторију:

7.

Микологија

6
часова

Укупан број часова:

Опште карактеристике гљива,
патогеност за човека;
површинске, суперфицијалне
или кожне и системске микозе;
Условно патогене гљиве:
кандида, криптококус и
пнеумоцистис карини и патогене
гљиве: актиномицес, аспергилус.




Биологија
Хемија
Фармакологија

Козметички техничар
ПАТОЛОГИЈА
2.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:



Корелација:


Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

објасни
морфологију,
културелне и
биохемијске
особине,
антигена
својства и
патогенезу
гљива;
-објасни
узрочнике
системских
микоза.



68
2

Вежбе:

Настава у блоку:

/

/

Практична настава:

/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
-Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;
-Оспособљавање ученика да стечена знањаиз патологије користе при изучавању клиничких дисциплина

Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Тема

1.

Здравље и болест.
Смрт и знакови
смрти

5

часова

Дефиниција и
предмет изучавања
патологије;

Задаци и значај
патологије у
дијагностици ,
терапији и
прогнози
болести;

Дефиниција
здравља и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



разуме да је
здравље стање
равнотеже
између дејства
штетних
чинилаца и
одбрамбене
способности
организма;

објасни

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. тестове знања
2. усмено излагање
3. активност на часу
4. домаће задатаке
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Етиологија и
патогенеза
обољења

7
часова



3.

Прилагођавање
ћелија и ткива ,
њихово оштећење,
регенерација и
смрт

8
часова



4.

Таложење
материја и
поремећеји
пигментације

2.

болести;
Смрт организма;
Дефиниција ,
врсте и знакови
смрти

Етиологија и
патогенеза болести;
 Узорци оштећења
ћелија (егзогени и
ендогени);
 Реверзибилно и
иреверзибилно
оштећење ћелија;
Утицај животног доба,
пола, стања организма
и наслеђа на настанак
болести

Реверзибилно
оштећење ћелије мутно бубрење,
вакуолна, слузна,
хидропсна
дегенерација, масна
промена;
 Процеси адаптације
ћелије - атрофија,
хипертрофија,
хиперплазија,
метаплазија;
 Процес старења
ћелије (концепт
часовника);
 Иреверзибилно
оштећење ћелије –
некроза;
Типови и исход
некрозе
6
 Таложење као
часова
последица
поремећаја
метаболизма
липида;
 Таложење као
последица
поремећаја
метаболизма
аминокиселина
(мокраћна киселина,
амилоид, хијалин,
фибрин);

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

значај
патологије;

опише смрт
организма;
наведе знакови
смрти
 Етиологија и
патогенеза
болести;
 Узорци оштећења
ћелија (егзогени и
ендогени);
 Реверзибилно и
иреверзибилно
оштећење ћелија;
Утицај животног
доба, пола, стања
организма и
наслеђа на настанак
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.





разуме узроке и
последице
таложења
појединих
материја које
настају због
метаболичких
поремећаја у
организму;
разликује
ендогене и
егзогене
пигментације;
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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
6
 Дефиниција,
часова
етиологија,
механизам, знаци и
подела запаљења;
 Акутна запаљења;
 Хронична запаљења неспецифична и
специфична;
Репарација,
регенерација и
зарастање рана


5.

Запаљења

6.

Поремећаји
промета воде и
циркулације

8
часова

Однос ткивних
течности у
организму;
 Поремећаји
волумена
циркулишуће крви:
 едем
 хиперемија
 крвављење;
 Опструктивни
поремећаји
циркулације:
 тромбоза
 емболија
инфаркт


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

препозна
последице
таложења
неорганских
материја у
појединим
органима

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
 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
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7.

Неоплазме

5
часова



8.

Патологија
кардиоваскуларног
и респираторног
система

8
часова



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












Урођене 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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

циркулације;
разликује
опструктивне
поремећаје
циркулације по
органима у
зависности од
њихових
особености
 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
 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;
 наведе
специфичности
запаљењских
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9.

Патологија
дигестивног
система

4
часова



10.

Патологија
урогениталног
система , коже
,меких ткива и
костију

6
часова



Пнеумоније;
Тумори плућа;
Патологија плеуре.

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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

процеса органа
респираторног
система;
 разликује узроке и
исход поремећаја
садржаја ваздуха у
плућима;
разуме
специфичности
тумора
респираторних
органа.
 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
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11.

Патологија
ендокриног и
нервног система

5
часова









Укупан број часова:





наброји основне
морфолошке
промене и
функционалне
поремећаје код
обољења нервног
система;
разуме основне
морфолошке
промене и
функционалне и
поремећаје код
обољења
ендокриног
система.

Корелација:

–
–
–
–

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Повишен
интракранијални
притисак хернијација, едем,
хидроцефалус;
Циркулаторни
поремећаји у ЦНС-у апоплексија;
Трауматско мождано
крварење;
Инфективна
обољења ЦНС-а;
Тумори мозга;
Патологија
ендокриног система.

Биологија
Хемија
Латински језик
Прва помоћ

Козметички течничар
Естетска нега
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

34
1

Подела одељења у групе:

3. групе

Вежбе:

Настава у блоку:

102
3

Практична настава:

60

Циљеви предмета:

Ред.
број

Модул

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

Теорија:
 Увод у естетску
негу, садржај и
значај предмета;
 Компетенције за
обављање
козметотерапијски
х процедура;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу ученик ће бити
у стању да:






Вредновање
остварености
исхода

разуме компетенције за
обављање
козметотерапијских
процедура;
разуме макроскопске
карактеристике и функцију
коже;
разуме факторе и
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1.

Козметодијaгностика
I

Т.12
В.27
Б.12













Кожа-опште
карактеристике;
Кожа-хистологија;
Улога коже;
Физиологија и
хемијски састав
коже;
Фактори који утичу
на тип коже и
параметри за
одређивање типа
коже;
Хемијско чишћење
коже;
Основни типови
коже: масна,
нормална, сува,
мешовита кожа;
Стања коже, појам
и врсте: сенилноатрофичана,
дехидрирана,
осетљива,
себорејична,
атонична кожа,
кожа са
ослабљеном
циркулацијом;
Козматичка
анамнеза,
значај,примена и
вођење
козметичке
документације.

параметре за одређивање
типа и стања коже;
 узме податке за анамнезу,
успостави дијагнозу и
отвори козметички картон;
 изведе хемијско чишћење;
 изведе инспекцију коже и
одреди тип коже;
 изведе инспекцију и
одреди стање коже;
 води и примењује протокол
– стручну документацију
уме да одлаже стерилисани
медицински отпад као
комунални отпад.

Вежбе и настава у
блоку:
 Козметичка
анамнеза, значај,
примена и вођење
козметичке
документације;
 Хемијско чишћење
коже;
 Инспекција коже и
одређивање типа
коже;
 Инспекција коже и
одређив.стања
коже;
 Одлагање
стерилисаног
медицинског

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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отпада као
комунални отпад.
Блок
 Увежбавање
козметичке
анамнезе,
значај,примена и
вођење
козметичке
документације;
 Увежбавање
хемијског
чишћења коже и
инспекције коже и
одређивање типа
коже;
Увежбавање
инспекције коже и
одређивање стања
коже.

2.

Естетска нега руку

Т.7
В.21
Б.12

Теорија:
 Грађа и функција
нокта;
 Биохемијске и
физичке особине
нокта;
 Инспекција коже и
дијагноза
постојећих
естетских
недостатака;
 Промене на
ноктима и кожи
шака;
 Третмани неге
руку и примена
козметотерапијски
х агенаса;
 Маникир
процедуре појам
и врсте.
Вежбе
 Инспекција коже и
дијагноза
постојећих
естетских
недостатака;
 Припрема
прибора,
материјала,
препарата,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



















разуме грађу и функцију
нокта;
разуме биохемијске и
физичке особине нокта;
разуме и објасни естетске
недостатаке на кожи шака и
ноктима;
препозна промене на
ноктима и кожи шака;
разуме примену
козметотерапијских агенаса
у третману неге руку;
објасни извођење маникир
процедуре;
уради припрему прибора,
материјала,препарата,
клијента и козметичара за
естетску негу руку и
маникир;
изведе инспекцију,
успостави дијагнозу
постојећих естетских
недостатака;
примени
козметотерапијске агенсе у
естетској нези руку
изведе естетски третман
руку;
изведе маникир
процедуре;
уме да одлаже стерилисани
медицински отпад као
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клијента и
козметичара за
третман неге руку
и маникир
процедуре;
Козметотерапијски
агенаси у третману
неге руку;
Естетска нега руку
(примена електро
и криотерапије);
Маникир
процедуре;
Одлагање
стерилисаног
медицинског
отпада као
комунални отпад;

комунални отпад.

Настава у блоку
 Увежбавање
козметотерапијски
х агенаса у
третману неге
руку;
 Увежбавање
естетске неге руку
(примена електро
и криотерапије);
 Увежбавање
маникир
процедуре.

Теорија:
 Декорација
ноктију
 Француски
маникир
 Начин апликације
декоративних
елемената;
 Камуфлажа
недостатка
нокатне плочe.







опише врсте и технике
декорације и камуфлаже
нокатне плоче;
уради припрему препарата,
материјала и инструмената
потребне за декорацију и
камуфлажу;
изведе декорацију и
камуфлажу нокатне плоче.

Вежбе:
 Припрема
прибора,
материјала,
клијента и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Т.3
В.6
Б.12


козметичара за
процедуру
декорације и
камуфлаже
нокатне плоче;
Декорација
нокатне плоче;

Настава у блоку
 Увежбавање
примене
козметотерапијски
х агенаса у
третману неге
руку;
 Увежбавање
маникир
процедуре;
Увежбавање
декорације и
камуфлаже
нокатне плоче.

Теорија:
 Естетске
несавршености и
субпатолошка
стања на
стопалима;
 Инспекција коже и
дијагноза
постојећих
естетских
недостатака;
 Третмани неге
стопала и примена
козметотерапијски
х агенаса;
 Педикир
процедуре.











Т.8
4.

Естетска нега стопала В.24
Б.12



Вежбе:
 Припрема
прибора,
материјала,
препарата,клијент
а и козметичара за
третман неге
стопала и педикир
процедуре;
 Инспекција коже и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





разуме и објасни естетске
несавршености и
субпатолошка стања на
стопалима;
препозна промене на
ноктима и кожи стопала;
разуме примену
козметотерапијских агенаса
у третману неге стопала;
објасни извођење педикир
процедуре;
уради припрему прибора,
материјала, препарата,
клијента и козметичара за
естетску негу стопала и
педикир;
изведе инспекцију коже и
успостави дијагнозу;
примени
козметотерапијске агенсе у
естетској неѕи стопала;
изведе естетски третман
стопала;
изведе педикир процедуре;
уме да одлаже стерилисани
медицински отпад као
комунални отпад.
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дијагноза
постојећих
естетских
недостатака;
Козметотерапијски
агнеси у третману
неге стопала;
Естетска нега
стопала;
Педекир
процедуре;
Одлагање
стерилисаног
медицинског
отпада као
комунални отпад.

Настава у блоку
 Увежбавање
козметотерапијски
х агнеса у
третману неге
стопала;
 Увежбавање
естетске неге
стопала;
 Увежбавање
педекир
процедуре.
Теорија:
 Грађа и функција
длаке;
 Депилација појам,
врсте и примена;
 Инспекција коже и
контраиндикације;
 Методе и технике
отклањања длака;
 Епилација.









5.

Уклањање маља

Т.6
В.24
Б.12

Вежбе:
 Припрема
прибора,
материјала и
препарата,
клијента и
козметичара за
извођење
депилације;
 Инспекција коже и
контраиндикације;
 Топла депилација;
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дефинише грађу и функцију
длаке;
објасни појам, врсте и
примене депилације;
објасни инспекцију коже и
дефинише
контраиндикације;
разуме методе и технике
отклањања длака;
разуме епилација;
уради припрему прибора,
материјала,препарата,клије
нта и козметичара за
депилацију;
изведе инспекцију коже и
установи
контраиндикације;
изведе топлу и хладну
депилацију.
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Хладна
депилација.

Настава у блоку
 Увежбавање топле
и хладне
депилације.
Укупан број часова:

196

Корелација:












Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Анатомија и физиологија
Масажа
Хигијена издравствено васпитање
Микробиологија са епидемиологијом
Патологија
Физикална медицина
Козметологија
Дерматологија
Дерматологија са негом
Естетска хирургија са негом

Козметички техничар
Фармакологија
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

68
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
-Стицање знања о врстама, облицима и начинима примене и дозирању лекова,
-Стицање знања о дејству лекова на организам и значају плацебо ефекта,
-Повезивање знања оа анатомској грађи, физиологији и патологији појединих систем и/или органа у организму са
терапијским приступом лечењу одговарајућих обољења,
-Стицање знања о основним фармакокинетичким и фармакодинамским особинама група лекова, генеричким
називима лекова и њиховој употреби,
-Формирање свести о опасности: злоупотребе лекова, неконтролисане употребе лекова, неконтролисаног
комбиновања лекова и комбиновања лекова са алкохолом и другим хемијским супстанцама,
-Примена стечених знања у професионалном раду и едукацији.
Ред.
број

Тема

Општа
фармакологија
1.

Број
часова

9

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

-Предмет фармакологије
-Појам ипорекло лекова
-Врсте лекова, начин
издавања, чување лекова
-Облици лекова
-Начин примене лекова
-Фармакокинетика
(судбина лека у
организму)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

-објасни шта проучава
фармакологија
-објасни појам лека и
порекло лекова
-објасни врсте, облике и
начине примене лекова
-објасни начине чувања и
издавања лекова
-објасни промене којим лек

Вредновање
остварености
исхода
-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак
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-Фармакодинамија-дејство
лекова на организам
-Плацебо
-Дозирање лекова
-Нежељена дејства лекова

2.

Фармакологија
кардиваскуларног,
респираторног,
дигестивног и
урогениталног
тракта

16

-Лекови у терапији срчане
инсуфицијенције (АЦЕ
инхибитори, блокатори
рецептора за ангиотензин
II, диурeтици, бета
блокатори,
вазодилататори,
кардиотонични лекови)
-Антиаритмијски леккови
-Антилипемици
-Антихипертензивни
лекови
--Лекови у терапији
исхемијске болести срца
-Лекови у терапији
бронхијалне астме
Антитусици,експекторанси
и кисеоник
-Фармакотерапија улкусне
болести
-Антидијаорици,
лаксативи, антиеметици
-Лекови оји утичу на
апетит и дигестиви
-Диуретици
-Утеротоници и
токолитици

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

подлеже приликом проласка
кроз организам
-објасни механизме дејства
лекова
-објасни плацебо ефекат
-објасни чиниоце који утичу
на дозирање лека
-прецизно наведе нежељена
дејства лекова
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине
лекова који се користе у
терапији кардиоваскуларних
обољења,
-наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације лекова
који се користе у терапији
кардиоваскуларних
обољења
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине
лекова који се користе у
терапији респираторних
обољења
-наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације лекова
који се користе у терапији
рспираторних обољења
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине
лекова који се користе у
терапији обољења
дигестивног система,
-наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације лекова
који се користе у терапији
обољења дигестивног
система,
-објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине
лекова који се користе у
терапији обољења
урогениталног система,
-наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације лекова
који се користе у терапији
обољења урогениталног
система
-наведе генеричка имена
најважнијих представника
наведених група лекова

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак
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3.

Фармакологија
крви и телесних
течности

6

-Лекови који делују на
хемостазу и тромбозу:
антихеморагици,
антиагрегацијски лекови,
антикоагулантни
лекови,фибринолитици
-Антианемијски лековипрепарати гвожђа,
витамин Б12, фолна
киселина, еритропоетин
-Препарати крви и замене
за плазму
-Инфузиони раствори
-Перентерална исхрана
-Контрасна средства

-наброји најважније групе
лекова са дејством на
хемостазу и тромбозу
-наведе дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте лекова са дејством на
хемостазу и тромбозу
-наброји најважније
антианемијске лекове
- наведе дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте антианемијских
лекова
-наведе врсте, дејства,
индикације и нежељене
ефекте средстава за
надокнаду течности, крвних
елемената, електролита и
хранљивих материја
-наведе врсте , индикације и
нежељене ефекте најћешће
коришћених контрасних
средстава

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак

4.

Фармакологија
хормона и
витамина

6

Инсулин и орални
антидијабетици
-Окситоцин и АДХ
-Тироидни хормони и
антитироидни лекови
-Гликокортикоиди и
минералокортикоиди
-Андрогени и анаболици
-Естрогени , гестагени и
контрацептиви
-Липосолубилни
витамини-терапијска
примена
-Хидросолубилни
витамини-терапијска
примена

-наброји хормоне и објасни
њихов системски ефекат
-објасни дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте лекова који се
користе у терапији шећерне
болести
- објасни дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте лекова који се
користе у терапији обољења
тиреоидне жлезде
- објасни дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте лекова који се
користе у терапији обољења
надбубрежних жлезда
- објасни дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте лекова који се
користе у терапији
гинеколошких обољења
-наведе генеричка имена
најважнијих представника
наведених група лекова
- наведе дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте терапијске примене

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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витамина

5.

Антиинфективни
лекови и
цитостатици

16

6.

Фармакологија
аутономног
нервног система

7

7.

Фармакологија
централног
нервног система

8

Укупан број часова: 68

-Општи принципи
антиинфективне терапије
-Пеницилини
-Цефалоспорини
-Макролиди и њима
сродни антибиотици
-Аминогликозиди
-Хинолони
-Сулфонамиди
Уроантисептици
-Антимикотици
-Антипаразитарни лекови
Имуносупресиви
-Антисептици и
дезифицијенси
-Хемиотерапија малигних
обољења
-Трансмисија у
вегетативном нервном
систему
-Холинергички лекови
-Антихолинергички лекови
-адренергички лекови:
катехоламини,
вазоконстриктори,
бронходилататори
-Адренергички блокатори
-Антихистаминици

-наброји најважније групе
антимикробних лекова
- наведе и објасни дејства,
основне индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
антиинфективних лекова
-наведе најважније
представнике наведених
група лекова
- наведе дејства, основне
индикације, начине примене
и најчешће нежељене
ефекте цитостатика

-тестови знања
-усмено излагање
--активност на часу
-домаћи задатак

-наброји најважније групе
-тестови знања
лекова са дејством на
-усмено излагање
вегетативни нервни систем
--активност на часу
- наведе и објасни дејства,
-домаћи задатак
основне индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте лекова са
дејством на вегетативни
нервни систем
-наведе најважније
представнике наведених
група лекова
-Општи анестетици
-наброји најважније групе
- тестови знања
-Психотропни лекови:
лекова са дејством на
-усмено излагање
неуролептици
нервни систем
--активност на часу
(антипсихотички лекови),
- наведе и објасни дејства,
-домаћи задатак
антидепресиви,
основне индикације, начине
анксиолитици, седативи
примене и најчешће
-Аантиепилептички лекови нежељене ефекте лекова са
-Аналгетици-наркотички и дејством на нервни систем
ненаркотички,
-наведе најважније
нестероидни
представнике наведених
антиреуматици
група лекова
-Етанол и метанол
-објасни фармаколошке
-Психостимуланси
ефекте етанола и метанола
-Локални анестетици
на ЦНС
-наведе дејства, индикације
и нежељене ефекте
локалних анестетика
Корелација: Анатомија и физиологија, Хигијена и здравствено васпитање,
Хемија, Естетска нега, Микробиологија са епидемиологијом, Патологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Козметички техничар
Медицинска биохемија
2.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

68
2

Подела одељења у
групе:

/

Настава у блоку:

/

/

Практична настава:

/

Циљеви предмета:


Упознавање са местом медицинске биохемије у клиничком раду;

Стицање теоријских знања о метаболизму воде и електролита и њиховим поремећајима;

Усвајање теоријских знања о хомеостази водоникових јона и гасовима у крви;

Стицање теоријских знања о структури и улогама аминокиселина, пептида и протеина (простих и
сложених);

Разумевање биолошког и клиничког значаја ензима;

Разумевање метаболизма протеина и значаја;

Стицање теоријских знања о биолошки важним угљеним хидратима, њиховом метаболизму и
његовим поремећајима;

Стицање теоријских знања о биолошки важним липидима, њиховим улогама и метаболизму;

Стицање теоријских знања о липопротеинима и хиперлипопротеинемијама;

Стицање теоријских знања о сигналним системима у организму, као основним механизмима
процеса корелације и регулације;

Схватање значаја праћења вредности биохемијских анализа за утврђивање тежине патолошких
процеса и предвиђање исхода болести;
Схватање улоге и значајатехничара при узимању биолошког материјала за биохемијске анализе.

Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Тема
Телесне течности
и електролити

10



1.










Предмет и задаци
медицинске
биохемије;
Основни појмови о
метаболизму;
Метаболизам воде
и поремећаји;
Метаболизам
електролита;
Поремећаји у
метаболизму
електролита;
Ацидо-базна
равнотежа телесних
течности;
Поремећаји ацидобазне равнотеже;
Значај и функција
олигоелемената;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:













објасни појам и
значај биохемије;
објасни основне
појмове о
метаболизму;
објасни
метаболизам воде и
њене поремећаје;
објасни
метаболизам
електролита и
њихове поремећаје;
објасни појам
осмоларности
телесних течности;
објасни ацидо-базну
равнотежу и њене
поремећаје;
објасни значај и

Вредновање
остварености исхода






праћење
остварености
исхода;
тестове знања;
активност на
часу.
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2.



Протеини и
ензими

















Гвожђе-улоге и
метаболизам.
Аминокиселине структура, особине
и значај;
Подела
аминокиселина;
Пептиди –
структура,
биолошки значајни
пептиди;
Структура
протеина;
Особине, подела и
улоге протеина;
Хемоглобин структура и
функције;
Специфични
протеини;
Ензими - биолошки
значај, структура и
особине;
Номенклатура и
подела ензима;
Коензими и
простетичне групе;
Механизам
деловања и
фактори који утичу
на активност
ензима;
Проензими и
изоензими;
Клинички значај
одређивања
ензима.


















3.

Метаболизам
протеина и
аминокиселина

10







Општи појам азота
у организму биланс азота;
Протеински
минимум,
биолошка вредност
протеина;
Дигестија протеина
и ресорпција
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функцију
олигоелемената.
објасни структуру и
особине
аминокиселина
наведе поделу
аминокиселина
објасни улоге и
структуру протеина;
наведе поделу
протеина;
објасни основне
функције
специфичних
протеина;
објасни грађу и
особине ензима;
наведе поделу
ензима;
објасни механизам
деловања ензима;
објасни функцију
коензима,
проензима и
изоензима;
наведе значајне
ензиме у клиничкој
дијагностици.

објасни појам
биланса азота;
објасни биолошку
вредност протеина;
објасни
метаболичке путеве
аминокиселина у
ћелији;
објасни
метаболизам
аминокиселина и
циклус урее;
објасни
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аминокиселина;
Метаболизам
протеина;
Метаболизам
амонијака и циклус
урее;
Катаболизам хема
и поремећаји;
Метаболизам
жучних боја и
поремећаји;
Клинички значај
одређивања
протеина у крви и
урину;
Клинички значај
одређивања
непротеинских
азотних једињења
у крви и урину.











4.

Угљени хидрати
и њихов
метаболизам

10

















Моносахариди –
подела и структура;
Моносахариди особине и
биолошки значај;
Дисахариди структура, особине
и биолошки значај;
Полисахариди структура, особине
и биолошки значај;
Уношење, дигестија
и ресорпција
угљених хидрата;
Метаболизам
гликогена и
глуконеогенеза;
Гликолиза;
Кребсов циклус
трикарбоксилних
киселина и
респираторни
ланац;
Слободни радикали
- настанак у
физиолошким
условима и
елиминација;
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катаболизам хема и
метаболизам
жучних киселина;
наведе и објасни
поремећаје
метаболизма хема и
и жучних боја;
процени значај
биохемијских
параметара у
дијагнози обољења.

илуструје структуре
најважнијих
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни особине и
биолошки значај
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни дигестију и
ресорпцију угљених
хидрата;
објасни метаболизам
гликогена,
глуконегенезу и
гликолизу;
објасни Кребсов
циклус и
респираторни ланац;
објасни појам
слобдних радикала и
оксидативни стрес;
објасни регулацију
концентрације
глукозе у крви;
објасни поремећаје у
метаболизму
угљених хидрата.

објасни структуру,
особине и биолошки
значај масних
киселина,
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Регулација
концентарације
глукозе у крви.








5.

Липиди и њихов
метаболизам

8

















Липиди-улоге и
подела;
Масне киселине структура, особине
и биолошки значај;
Триацилглицероли структура, особине
и биолошки значај;
Стероиди структура, особине
и биолошки значај;
Фосфолипиди структура и
функције
биолошких
мембрана;
Уношење, дигестија
и ресорпција
липида;
Метаболизам
липида: бетаоксидација масних
киселина;
Метаболизам
холестерола;
Липопротеини структура,
метаболизам и
поремећаји.















6.

Сигнални
системи и

10
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триацилглицерола и
стероида;
објасни значај
фосфолипида у
структури и функцији
биолошких
мембрана;
објасни уношење,
дигестију и
ресорпцију липида;
објасни метаболизам
липида;
објасни метаболизам
холестерола;
објасни структуру,
метаболизам и
поремећаје у
метаболизму
липопротеина;
процени значај
одређивања липида
и липопротеина у
обољењима.

објасни механизам
деловања сигналних
система у организму;
објасни механизам
деловања и
регулацију секреције
хормона;
објасни основне
чињенице о
пептидним
хормонима;
објасни основне
чињенице о
хормонима
дериватима
аминокиселина;
објасни основне
чињенице о
стероидним
хормонима

 објасни значај
биохемије у
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хормони










Сигнални системи нервни, ендокрини,
неуроендокрини,
паракрини и
аутокрини;
Подела, механизам
деловања и
регулација
секреције хормона;
Хормони пептидне
и протеинске
структуре;
Хормони деривати
аминокиселина;
Стероидни
хормони.











7.

Биохемија крви
и урина

Укупан број часова:

дијагнози болести
срца;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
бубрега;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
гастроинтестиналног
тракта;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
ендокриних болести;
објасни значај
биохемије у
дијагнози малигних
обољења;
наведе најзначајније
хитне анализе и
њихову примену.

8

 Биохемијска
дијагностика
болести срца;
 Биохемијска
дијагностика
болести бубрега;
 Биохемијска
дијагностика
болести
гастроинтестинално
г тракта;
 Биохемијска
дијагностика
ендикриних
болести;
 Биохемијска
дијагностика
малигних болести
болести;
 Хитна
лабораторијска
дијагностика.
68

Корелација:
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Хемија
Биологија
Анатомија и физиологија
Патологија
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Верска настава
Други

Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном гласнику
РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

34
1

Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство традиционалних
цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и
да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој историјски припадају; чување и
неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се
остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских погледа,
као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање остварености
часова
По завршеној теми
број
Тема
по теми
исхода
ученик ће бити у стању
да:

I – УВОД
1.

2.

1

1. Понављање
кључних појмова
обрађених у
првом
разреду средње
школе

II - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА
2. Стварање света
3. Стварање
човека по икони и
подобију Божјем
4. Творевина и
човеково место у
њој
5. Свет је створен
са циљем да
постане Црква

7

• Специфичности наставе
Православног катихизиса
у
средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о Богу, Цркви
као
богослужбеној заједници,
хришћанском животу.

• Библијска сведочанства
о стварању света и
човека;
• Учење Цркве о стварању
света и човека;
• Последице стварања ни
из чега по природу и
човека;
• Творевина и човеково
место у њој;
• Свет је створен са
циљем да постане Црква;
• Православна
иконографија о стварању
света.

6. Представе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да сагледа
садржаје којима ће
се бавити
настава
Православног
катихизиса у току 2.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• моћи да уочи какво
је његово предзнање
из
градива
Православног
катихизиса
обрађеног
у претходном
разреду школовања.
• моћи да
интерпретира учење
Цркве о
стварању света;
• моћи да објасни да
је човек икона Божја
зато што је слободан;
• моћи да објасни да
је човек подобије
Бога зато што је
способан за
заједницу;

Евалуацију наставе
(процењивање успешности
реализације наставе и
остварености задатака и
исхода наставе) наставник
ће остварити на два начина:

процењивањем реакције
ученика или прикупљањем
коментара ученика
-путем анкетних
евалуационих листића;
• провером знања које
ученици усвајају на часу и
испитаивањем ставова;

• моћи да објасни да
је Бог створио свет са
циљем да вечно

1612

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
живи у заједници са
Њим;
• бити подстакнут да
просуђује о смислу
постојања човека и
света;
• моћи да разликује
особености
створеног и
нествореног;
• моћи да развија
одговорност за
сопствени живот и
живот других;
• моћи да
преиспитује и
вреднује сопствени
однос према Богу,
другом човеку и
према творевини
Божјој.

стварања света и
човека у
православној
иконографији

3

III ПРАРОДИТЕЉСКИ
ГРЕХ
7. Библијска
повест о
прародитељски
греху
8. Прародитељски
грех као
промашај
циља стварања
9. Светоотачко
тумачење
прародитељског
греха
10. Јединство
човека са Богом –
једини начин да
се превазиђе
смрт
11. Човекова
злоупотреба
творевине
12.
Прародитељски
грех у светлости
богослужбених
текстова

7

• Библијска и светоотачка
сведочанства о
прародитељском греху;
• Последице
прародитељског
греха;
• Еколошки проблем као
једна од последица
човекове отуђености од
Бога;
• Превазилажење
еколошке кризе је могуће
повратком човека у
заједницу са Богом;
• Појам прародитељског
греха у богослужбеним
текстовима.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да објасни у
чему се састоји
прародитељски грех;
• моћи да сагледа
последице
прародитељског
греха и начин
њиховог
превазилажења;
• моћи да објасни
каква је улога човека
у остваривању
назначења света;
• моћи да просуди о
важности
учествовања у
литургијском
сабрању за
сопствено спасење;
• бити подстакнут да
се одговорније
односи
према природи;
• моћи да стекне
увид у личну
одговорност за
своје поступке;
• моћи да уочи
значај покајања за
своје спасење.
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IV – СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
АДАМА ДО
ИЗРАИЉА)
13. Каин и Авељ
14. Ноје и барка,
као праслике
Христа и цркве
15. Црква и
Вавилонска кула
16. Авраамов
завет са Богом и
наговештај Цркве
Христове
17. Жртвовање
Исака као
праслика жртве
Христове
18. Јаков постаје
Израиљ

6

• Тајна Христова у
историји
спасења;
• Лични однос са Богом
Старозаветних
патријараха и праотаца;
• Праслике Христа и
Цркве у периоду
старозаветних
патријараха и праотаца

5.

V - СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
МОЈСИЈА ДО
ХРИСТА)
19. Откривење
Бога Мојсију
(ЈХВХ, ὁὢν)
20. Пасха
21. Месија циљ
старозаветних
ишчекивања
22. Давид и
Соломон
23. Испуњење
старозаветних
пророштава у
Исусу
24. Праслике
Свете Тројице,

8

• Повезивање појмова:
Стари и
Нови Израиљ; мâна и
Причешће, Пасха и
Васкрсење,
Педесетница и Силазак
Светог Духа на Апостоле,
Помазаник или Месија;
• Месија – циљ
старозаветних
ишчекивања;
• Откривење Бога
Мојсију;
• Пасха;
• Давид и Соломон;
• Делатност
старозаветнихпророка;
• Испуњење
старозаветних
пророштава у Исусу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да уочи да се
Бог у Старом и Новом
Завету открива као
личност и да позива
човека у заједницу са
Њим;
• моћи да, на
примеру Каина и
Авеља, закључи
да је свако убиство –
братоубиство;
• моћи да, на
примеру Ноја, схвати
значење појма
праслика Христа и
Цркве као места
спасења;
• моћи да, на
примеру Вавилонске
куле, схвати да ни
једна људска
заједница мимо Бога
не води остварењу
човековог
назначења;
• моћи да разуме да
је откривење
Аврааму почетак
остваривања Цркве у
историји;
• бити свестан да је
за богопознање
неопходан личан
сусрет са Богом;
• моћи да разуме да
је обећање
потомства дато
Аврааму духовног
карактера.
• знати да је
старозаветна вера –
вера у једнога
Бога;
• моћи да објасни
нека од
старозаветних
пророштава која су
се остварила у
личности Христовој;
• моћи да наведе
који старозаветни
догађаји јесу
праслика Сина
Божјег и новозаветне
Цркве.
• моћи да повезује
догађаје
старозаветне и
новозаветне
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Исуса Христа и
Цркве у Старом
Завету
(систематизација
теме)

6

VI –
СТАРОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
25. Мудросна
књижевност –
одабрани одељци
26. Одабрани
одељци из
Псалама
Давидових
27. Старозаветни
списи у
богослужењу
Цркве

Укупан број часова:

Христу;
• Праслике Свете
Тројице, Исуса Христа и
Цркве у Старом Завету.

историје;
• моћи да уочи
разлику између
уобичајеног значења
речи пророк и њеног
библијског смисла;
• моћи да, на
примеру пророчке
делатности,
увиди значај старања
о социјално
угроженим
категоријама
друштва;
• моћи да схвати, на
примеру Израиља,
да Црква има
наднационални
карактер;
• моћи да упореди
Десет заповести са
Христовим
заповестима о
љубави;
• знати да је
месијанска идеја
присутна током
старозаветне
историје;
• моћи да промишља
о сопственом месту у
историји спасења;
• моћи да се,
подстакнут
примерима, смелије
суочи са грехом
самооправдавања и
сваким грехом,
уопште;
• моћи да уочи у
којој мери је
напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 2.
разреда средње
школе.

5

• Мудросна књижевност;
• Псалми Давидови;
• Пророци Илија и
Јелисеј;
• Старозаветни списи у
богослужењу Цркве.

34

Корелација
1.Српски језик и књижевност
2.Историја
3.Географија
4.Екологија
5.Физика:
6.Философија
7.Социологија
8.Ликовна култура
9.Музичка култура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Грађанско васпитање
II

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

34

Подела одељења у
групе:

Да

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:






Ред.
број

Упознавање ученика са врстама права и природом (универзалност, целовитост, недељивост)
Упознавање ученика са начинима и механизмима заштите права
Сагледавање значаја личног ангажовања у заштити сопствених права и права других људ
Подстицање ученика на активну партципацију у животу школе
Развијање вештина планирања акција
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености исхода


1
.

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТИ

18

●
●
●
●

●

Потребе и права
Права и правила
Права и закони
Међународна
документа о заштити
права
Права и вредности

●
●
●
●

Врсте права
Односи међу правима
Сукоб права
Дечја и људска права

●

Конвенције и
заступљеност права у
штампи
Одговорност одраслих
Одговорност деце
Кршење права детета
Заштита права детета

●
●
●
●

● Објасни значење
и смисао људских
права
● Разликује врсте
људских права
(лична,
политичка,
социјалноеконом
ска, културна,
здравствена
права)



Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

● Анализира и
објашњава однос
права и
одговорности
● Објасни
целовитост и
узајамну
повезаност
људских права
● Објасни
универзалност и
развојност
људских права
● Објашњава
потребу посебне
заштите права
детета
● Проналази
примере и
показатеље

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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остваривања и
кршења људских
праваа
● Процени положај
појединца и
друштвених група
са аспекта
људских права
● Објасни
механизме и
начине за
заштиту људских
права
● Анализира и
тумачи основна
међународна и
домаћа
документа из
области људских
права
● Објасни улогу
најзначајнијих
институција и
процедуре
заштите људских
права
Објасни улогу
појединца и група у
заштити људских
права

ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

16
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●

Идентификује
проблеме у
својој локалној
заједници/
школи

●

Анализира
изабране
проблеме,
изучава их

●

Предлаже
активности и
дискутује о
њима са осталим
члановима тима

●

Сарађује са
члановима тима
и учествује у
доношењу
одлука

●

Формулише
циљеве и

1617
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кораке акције
●

Иницира
активности
,прати их и
оцењује их

● Представи путем
јавне
презентацију
нацрт акције и
резултате акције
Укупан број часова:

34
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ТРЕЋИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Српски језик и књижевност
трећи

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

96
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у групе:

/

Циљеви предмета:








Ред.
број

Упознавање са основним одликама правца, представницима и њиховим делима
Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима
Систематизовање знања о основним правилима грађења речи
Упознавање ученика са основама лексикологије
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
Тема

Модерна
1.

Број
часова

27

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

 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“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

 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

Вредновање
оствареност
и исхода

Праћење
остваренос
ти теме
кроз
тестове,
писано и
усмено
изражава
ње и
писмене
задатке

1619
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30

 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 између
два рата
Одлике
експресионизма,
футуризма,
надреализма
 В. Мајаковски:
„Облак у
панталонама“
 Ф. Кафка:
„Преображај“ или Х.
Хесе: роман по
изборуили Е.
Хемингвеј: „Старац и
море“
 Р. Тагора:
„Градинар“ (избор)
 Српска међуратна
књижевност
 М. Бојић: „Плава
гробница“
 Д. Васиљев: „Човек
пева после рата“
 М. Црњански:
„Суматра“
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе одлике
праваца,
представнике и
њихова дела
 наведе манифесте,
књижевне покрете и
струје у књижевности
између два светска
рата
 успостави узајамни
однос књижевних
дела и времена у
коме су настала
 анализира одабрана
дела, износи
запажања и ставове
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јадиковка“
 Р. Петровић: „Људи
говоре“ (избор)
 И. Секулић: „Госпа
Нола“
 Просте, изведене и
сложене речи
 Основни појмови о
извођењу речи
 Важнији модели за
извођење именица,
придева и глагола
 Основни појмови о
творби сложеница и
полусложеница
 Основни појмови из
лексикологије
(лексема, њено
значење)
 Полисемија и
хомонимија
 Синонимија и
антонимија
 Састав лексике
српског књижевног
(стандардног) језика
 Дијалектизми,архаиз
ми и
историзми,неологиз
ми, жаргонизми,
вулгаризми
 Фразеологизми
 Термини
 Речници и служење
њима
 Основна правила
спојеног,
полусложеничког и
одвојеног писања
Скраћенице

3.

Творба речи

4

3.

Лексикологија

6

4.

Правопис

7

5.

Култура
изражавања

22







96

Корелација:

Укупан број часова:

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

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

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

 примени правописна
правила у писању
сложеница,
полусложеница и
синтагми
 скраћује речи у складу
са прописаним
правилима
 износи став, користи
аргументе и
процењује опште и
сопствене вредности у
усменом и писаном
изражавању

Интегративни наставни приступи са општим и стручним
предметима, са уметничким, образовним и културним

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1621

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
институцијама, у редовној и процесној настави у складу са темом
и наставним садржајем.

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Koзметички техничар
Енглески језик
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

1.

Тема

ОПШТЕ ТЕМЕ

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ОПШТЕ ТЕМЕ

 Свакодневни живот
 Образовање
 Познате фирме,

предузећа, установе,
институције у
земљама чији се језик
учи
 Културни живот
 Заштита човекове
околине
 Медији
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик
учи
 Свет компјутера

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Свакодневни живот

(генерацијски
конфликти и начини
превазилажења)
 Образовање
(образовање за све,
пракса и припреме за
будуће занимање,
размена ученика)
 Познате фирме,
предузећа, установе,
институције у
земљама чији се језик
учи
 Културни живот
(међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове
околине (волонтерски
рад)
 Медији (штампа,
телевизија,
електронски медији)
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик
учи

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 разуме основне

поруке и захтеве
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
стандардним
језиком, поставља
питања и тражи
објашњења у вези
са темом
дискусије/разговора
 разуме
једноставније
текстове
(стандардна
писма,

Вредновање
остварености
исхода

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак
Усмено
испитивање
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 Свет компјутера

(предности и мане
употребе компјутера)
СТРУЧНЕ ТЕМЕ


















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
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;

информације о
процесу рада у
струци) који су
писани обичним
језиком или
језиком струке
 разуме опис

догађаја и
осећања
разуме основни
садржај као и
важније детаље у
извештајима,
брошурама и
уговорима везаним
за струку
 попуњава
рачуне,
признанице и
хартије од
вредности
 напише
једноставно
пословно писмо
према
одређеном
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
 сажима садржај
текста, филма,
разговара и сл.
коректно
употребљава
једноставне
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структуре користећи
зависне реченице
(уз одређене
системске
елементарне
грешке које
глобални смисао не
доводе у питање)

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

64

Корелација:

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Хемија

Козметички техничар
Француски језик
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
1.

 Свакодневни живот

(генерацијски
конфликти и начини
превазилажења)
 Образовање
(образовање за све,
пракса и припреме за
будуће занимање,
размена ученика)
 Познате фирме,
предузећа, установе,
институције у
земљама чији се језик
учи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној темиученик ће
бити у стању да:

 разуме основне

поруке и захтеве
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

Вредновање
остварености исхода
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење
остварености исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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 Културни живот

(међународни
пројекти и учешће на
њима)
 Заштита човекове
околине (волонтерски
рад)
 Медији (штампа,
телевизија,
електронски медији)
 Историјски
догађаји/линости из
земаља чији се језик
учи
 Свет компјутера
(предности и мане
употребе компјутера)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматолог
ије;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

догађаја и осећања
разуме основни
садржај као и важније
детаље у извештајима,
брошурама и
уговорима везаним за
струку
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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;

2.

 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
попуњава рачуне,
признанице и
хартије од
вредности
 напише једноставно
пословно писмо
према одређеном
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 сажима
садржај текста,
филма, разговара и
сл.



Укупан број часова:
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Корелација:
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- стручни предмети
- матерњи језик
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
козметичар
Руски језик
трећа

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

30
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

1.

Број
часова

Тема

Будьте в
Форме,будьте в
тонусе

5

Моя семья-мое
богатство

5

Земля –наша
мать

5

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Текст:Верховая езда.
«Любовь и моторы»
Что ты делаешь в
свободное время

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Вредновање остварености
исхода

Как получить нужную
информацию.Знакомс
тво с активностями в
свободное время

Умение рассказывать о
том,что мы делаем в
свободное время

О трудностях и
радостях жизни в
семье.Простая
сравнит ельная
степень.Выбираем
одежду,обувь

Ученики общаются с
продавцом в
магазине,выбирают
одежду и обувь

Употребление
сравнительной
степени.Умение
рассказать о своей
семье.

Текст:»Ночная
фиалка»Обозначение
часового времени.Пре
восходная степень.
«Камчатка»

Ученики учатся
обозначать
время,даты,выражать
невозможность,запрет

Умение рассказать о
животных и зоопарках.

2.

3.

4.

Культура
–общее
благо

5

Текст:»Воздвигнутые из
пепла»Национальные
группы.В музее

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Наименование
представителей
национальных и
территориальных
групп.Дворцы СанктПетербурга

Умение
рассказать о
музееях
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5.

Загадка
звуков

5

Текст:Рок-группа
«Кино».Отрицательные
местоимения.Приставочные
глаголы движения

Знакомство о
музыкальных
инструментах,жанрах
музыки

Умение
рассказать о
музыке,которую
мы любим
слушать

6.

В
поисках

5

Текст:»В поисках хлеба и
мира»Притяжательные
местоимения.Причастия

Знакомство с русской
историей.Гражданская
война в
России.Русские
эмигранты в Сербии

Правильное
употребление
причастий.Умение
передать события
Гражданской
войны.

30

Корелација:5

Професор руског језика Јелена Животић

мира

Укупан број
часова:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички
Немачки језик
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Тема

Број
часова

1.
GEFÜHLE UND
EMOTIONEN

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Liebe und Liebeskummer
4
Liebe ist...?

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Разговор о
осећањима, ученик је
у стању да испољи
емоције на немачком
језику.

2.
FANTASIEN, TRÄUME
UND WÜNSCHE

4

Wovon träumen die
Leute?
Traum oder Wirklichkeit?

Oktoberfest
3.

4.

EVENTS

NEUE
TECHNOLOGIEN

4

Erinnerungen

Eine virtuelle Welt
4
Vorteile, Nachteile

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Упознавање са
научно-фантастичним
терминима,
описивање својих
снова и фантазија.

Разговора о
различитим
манифестацијама,
прославама у
Немачкој.
Ученик распознаје
предности и
недостатке нове
технологије у
виртуелном свету.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
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Anglizismen im Deutschen

5.

SPRECHEN SIE
DENGLISH?

4

Dervisch oder Seutsch?

Die Erde braucht uns
6.

UMWELTSCHUTZ

7.

JUGENDWELT

8.

DEUTSCHLAND UND
DIE DEUTSCHEN

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

4

4

4

32

Wir brauchen die Erde

Junge Helden
Wir sind cool

Typisch Deutsch, typisch
Serbisch

Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
На тему омладине
ученик исказује своје
мишљење какви су
млади данас и ко су
били њихови хероји.
Ученици упознају
немачку културу
упоређујући је са
српском.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung

Корелација: 5

Козметички техничар
Физичко васпитање
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама.

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у
групе:

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:
22. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
23. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад
на њима;
24. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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25. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
26. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
27. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
28. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.
Ред
.
бро
ј

1.

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

Тема

 Здравстве
на
култураи
физичка
активност,
као
основа за
реализова
ње
постављен
их циљева
и исхода

Оквирни
 Вежбе обликовања(јачања,
број часова
лабављење и растезање).
по темама
 Вежбе из корективне
 Тестирање
гимнастике
и провера  Провера стања моторичких и
савладано
функционалних способностисти
стандарда
из
основне
школе (6
часова)
 Теоријски
х часова (2
у првом и
2 у другом
полугоди
шту).
 Атлетика
(12
часова)
 Гимнастик
а: вежбе
на
справама
и тлу (10
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(10
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:
у складу
са

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 Препознати
везе између
физичке
активности и
здравља.
 Објаснити
карактеристи
ке 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.

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању
се обавља
сукцесивно
у току
читаве
школске
године, на
основу
методолог
ије
праћења,
мерења и
вредновањ
а ефеката у
физичком
васпитању
–
стандарди
за
оцењивањ
е физичких
способност
и ученика и
постигнућа
у
спортским
играма
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могућност
има
школе а
по избору
ученика (8
часова).
 Пливање
(10
часова).
Провера
знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо,
делимо
часове на
спортску игру
и физичку
активност

2.

 Развој
моторичк
их и
функцион
алних
способнос
ти човека,
као
основа за
реализова
ње
постављен
их циљева
и исхода

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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.
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 Усвајање
знања,
умења и
вештина
из
спортских
грана и
дисципли
на као
основа за
реализова
ње
поставље
них
циљева и
исхода
 Атлетика;

 Спортска
гимнастик
а:
(Вежбе на
справама
и тлу);

 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. Вежбенатлу
За ученике и ученице:
- из упора за рукама, зибом,
премах одбочно до упора пред
рукама (опружено).
- 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Кратко
описати
основне
карактеристи
ке и правила
спортске
гране
атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
које се уче.
 Демонстрира
ти – 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
карактеристи
ка физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
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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, леђима према в/п;
- једна притка: залетом и
суножним 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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

спортске
активности.
 Ученици ће
желети да се
бави
физичким,
односно
спортским
активностима
пошто ће
сагледати
(детектовати)
позитивне
карактеристи
ке 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
комуницират
и са својим
друговима и

1634

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
6. Греда
За ученице /висока греда/:
- залетом и суножним одскоком
наскок у упор чучећи одножно;
окрет за 900 доупора 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
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- из упора предњег коло
предожно десном, коло
предножно левом;
- из упорастражњегколо
одножнодесном, коло
одножнолевом

 Спортска
игра (по
избору)

 Физичка,
односно
спортска
активност:
у складу
са
могућност
има
школе





Школско такмичење (одељење,
школа): актив наставника
физичког васпитања бира справе
на којима ће се ученици
такмичити.
За напредније ученике: састави
из система школских спортских
такмичења и учешће на 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)
- Понављање и учвршћивање
раније обучаваних елемената
игре.
- Даље проширивање и
продубљивање техничкотактичке припремљености
ученика у складу са изборним
програмом за дату игру. На

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







уживати у
дружењу и
контактима.
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,одно
сно спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту(л
епота
извођења,
лепота
доживљаја).
Ученик ужива
у извођењу
покрета и
кретања.
Ученик
наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује их
на школским
спортским
такмичењима
иу
слободном
времену.
Препознаје
нетолерантно
понашање
својих
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основу претходних умења у
техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из
спортске игре.


Укупан број часова:

64

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

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.

Корелација:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Козметички техничар

Математика
трећи
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:










Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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математике и математичког начина мишљења.
Ред.
број

1.

2.

Тема

Експоненцијална
и логаритамска
функција

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

14

 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
одређивање
вредности логаритама
 Пројекција
вектора на осу.
Мерење угла.
Радијан
 Тригонометријске
функције
произвољног угла.
Тригонометријски
круг
 Свођење
тригонометријских
функција
произвољног угла
на
тригонометријске
функције оштрог
угла
 Адиционе
формуле

Тригонометријске 14
функције

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање остварености
исхода

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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

 претвори угао
изражен у
радијанима у
степене и
обрнуто
 покаже
вредности
тригонометријс
ких функција
углова у
тригонометријс
ком кругу
 примени
основне
тригонометријс
ке
идентичности
на
израчунавањео

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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равни
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15

 Тригонометријске
функције
двоструког угла
 Графици основних
тригонометријских
функција
 Графици функција
f(x)=аsin(x)+bf(x)=а
cos(x)+b

сталих
тригонометријс
ких функције
ако је позната
вредност једне
тригонометријс
ке функције
 примени
адиционе
формуле и
формуле за
двоструки угао
у
једноставнијим
задацима
 нацрта графике
основних
тригонометријс
ких функција

 Системи линеарних
једначина. Гаусов
алгоритам
 Декартов
координатни
систем у равни.
Координате тачке и
растојање између
две тачке
 Једначина праве у
Декартовом
правоуглом
координатном
систему. Општи и
екплицитни облик
једначине праве
 Једначина праве
одређена тачком и
коефицијентом
правца
 Једначина праве
одређена двема
тачкама
 Узајамни положај
две праве
 Нормални облик
једначине праве и
растојање тачке од
праве
 Једначина
кружнице
 Узајамни положај
праве и кружнице

 примени Гаусов
алгоритам на
решавање
система
линеарних
једначина(3*3)
 израчуна
растојање
између 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
kи n
 одреди
једначину праве
одређену датом
тачком и датим
коефицијентом
правца

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.
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6

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 одреди
једначину праве
одређену 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
међусобни
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
између општeг
члана, првог
члана и
диференције
низа
 израчуна збир
првих n чланова

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.
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5.

Елементи
финансијске
математике

7

 Прост каматни
рачун
 Примена простог
каматног рачуна
(рад са меницама и
са рачуном
штедног улога,
потрошачки
кредити)
 Појам сложеног
каматног рачуна









Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

аритметичког
низа
препозна
геометријски низ
и одреди везу
између општeг
члана и првог
члана и
количника низа
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
између простог и
сложеног
каматног рачуна
на датом
примеру

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

8

64

Корелација:
Рачунарство и
информатика
Физика, хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Социологија са правима грађана
трећи

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / година.LXIII )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
два

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:





Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси
развој савременог друштва
Развија способност код ученика за улогу одговорног грађанина за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву
Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања
аргументованог става.

Ред.
број

1.

Тема

Структура и
организација
друштва

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми









Појам и елементи
друштва
Друштвене групе
Брак и породица
Друштвена подела
рада
Друштвено
раслојавање
Друштвене установе
и организације
Насеља и
становништво

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 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
између
њихразликује
особености
сеоског и
градског
становништва

Вредновање
остварености исхода

1. праћење

остварености
исхода
2. тестови знања
3. тестови
практичних
вештина
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Држава и
политика

16

Устав и правна
држава

7

 Политика - вештина
управљања друштвом
 Појам и развој
демократије
 Конститутивни
елементи државе
 Подела власти
 Oрганизације грађана
 Политичке партије
 Избори
 Скупштина
 Државни органи
власти
 Аутономија
 Локална самоуправа
 Значење појма устав
 Историјски развој





4

Људска права и
слободе

7









5

Култура и
друштво

14

уставности
Уставност и
законитост
Владавина права –
правна држава
Устав Републике
Србије
Правосудни систем
Републике Србије
(судова и
тужилаштава)

Појам грађанина и
његове обавезе и права
Лична права и слободе
грађана
Политичка права и
слободе грађана
Економска права и
слободе грађана
Породично право
Остала права и слободе
грађана
Заштита права и слобода
грађана

 Појам културе и
цивилизације
 Религија
 Настанак религијског
мишљења
 Монотеистичке
религије
 Хришћанство
 Обичај и морал
 Уметност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Упознавање са

политиком као
вештином
управљања
друштвом
 Оспособљавање
за демократско
мишљење
 Упознавање са
функционисањем
државних
институција и
органа власти
 схвати значај устава
као највишег
правног акта
 разликује устав од
закона
 направи преглед
развоја уставности
у Србији
 уочи значај
владавине права и
правне 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 грађана

 уочи разлику и
сличности између
културе и
цивилизације
 схвати настанак
религије и
религиjског
мишљења
 идентификује
монотеистичке
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 Масовна култура




6

6

Друштвене
промене и развој
друштва

 Појам и врсте
друштвених промена
 Друштвена
покретљивост
 Друштвени развој






Укупан број часова:

64

Корелација:





Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

религије и
објасни
специфичности
хришћанства
разликује обичај
и морал
схвати разлику
између
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

Историја
Здравствена
психологија
Медицинска
етика

Козметички техничар
Естетска нега
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

32
1

Подела одељења у групе:

3 групе

160
5

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60

Циљеви предмета:

- Стицање знања и примена техника пријема клијента, постављање козметичке дијагнозе и вођења
документације о раду;
- Стицање знања о савременим козметодијагностичким процедурама и примена технике утврђивања
козметичке дијагнозе на регији лица и тела;
- Стицање знања и стручних компетенција за извођење козметотерапијских процедура код
различитих типова здраве коже, стања коже и субпатолошких стања коже;
- Стицање знања и стручних компетенција за извођење козметотерапијских процедура као и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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примене савремене медицинске козметике и третмана код одређених проблема и стања на регији
тела;
- Стицање знања о значају правилног начина живота, одржавању здравља и примени Wellnes и SPA
програма;
- Оспособљавање ученика да самостално опремају простор и радно место у установама које се баве
козметиком.;
- Оспособљавање ученика за позитивну социјалну комуникацију са сарадницима у тимском раду као
и са стручним партнерима.
Ред.
број

1.

Модул

Масажа лица

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу

Т. 9
В. 40
Б. 20

Теорија:
 Масажа лица појам,
значај и примена;
 Подела масаже
лица, врата и
деколтеа,
индикације и
контраиндикације;
 Врсте препарата за
масажу;
 Мануелна масажа
лица, врата и
деколтеа;
 Апаратурна масажа
лица, врата и
деколтеа;
 Арома масажа;
 Мануелна лимфна
дренажа лица,
врата и деколтеа;
 Апаратурна лимфна
дренажа лица,
врата и деколтеа.
Вежбе:
 Припрема
простора,
материјала,
препарата, клијента
и козметичара за
извођење масаже
лица, врата и
деколтеа;
 Изведе инспекцију
коже и установи
контраиндикације;
 Мануелна масажа
лица, врата и
деколтеа;
 Апаратурна масажа

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у стању да:





















Вредновање
остварености исхода

објасни појам,
значај и примену
масаже лица, врата
и деколтеа;
дефинише поделу
масаже лица;
дефинише врсте
препарата за
масажу;
објасни мануелну и
апаратурну масажу
и лимфну дренажу
лица, врата и
деколтеа;
објасни арома
масажу лица, врата
и деколтеа;
уради припрему
простора,
материјала,
препарата, клијента
и козметичара за
извођење масаже
лица, врата и
деколтеа;
изведе инспекцију
коже и установи
контраиндикације;
изведе мануелну
масажу лица, врата
и деколтеа;
изведе апаратурну
масажу лица,врата
и деколтеа;
изведе арома
масажу;
изведе мануелну
лимфну дренажу
лица, врата и
деколтеа;
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2.

Козметотерапијске
процедуреI

Т. 13
В. 60
Б.20

лица, врата и
деколтеа;
Арома масажа;
Мануелна лимфна
дренажа лица,
врата и деколтеа;
Апаратурна лимфна
дренажа лица,
врата и деколтеа;

Настава у блоку
 Увежбавање свих
пређених облика
масаже.
Теорија:
 Врсте агенаса које
се примењују у
козметотерапијски
м процедурама;
 Примена
физикалних агенаса
у
козметотерапијски
м процедурама;
 Пилинг – врсте,
начин апликације и
примена;
 Маске и паковања –
врсте, начин
апликације и
примена;
 Припрама еx
tempore препарата
за извођење
козметотераписких
процедура;
 Епикутани тест –
примена у
козметици,
познавање
нежељених
дејстава
козметичких
препарата;
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
козметотерапијских
процедура на
основу постављене
козметичке
дијагнозе;
 Козметотерапијске

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

изведе апаратурну
лимфну дренажу лица,
врата и деколтеа
















дефинише врсте
агенаса које се
примењују у
козметотерапијским
процедурама;
објасни примену
физикалних агенаса
у
козметотерапијским
процедурама;
дефинише – врсте и
објасни начин
апликације пилинга;
дефинише врсте и
објасни начин
апликације маски и
паковања;
објасни припрама
еx tempore
препарата за
извођење;
козметотераписких
процедура
разуме примену
епикутаних тестова;
дефинише
индикације и
контраиндикације
за спровођење
козметотерапијских
процедура на
основу постављене
козметичке
дијагнозе;
објасни
козметотерапијске
процедуре код
различитих типова и
стања

1645

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
процедуре код
различитих типова
и стања кожехигијенски третман
(нормална,
масна,сува,
мешовита,
дехидрирана,
остељива,
себорејична,
сенилноатрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом).
Вежбе:
 Припрема
простора,
материјала,
препарата, клијента
и козметичара за
извођење
козмтотерапијских
процедура;
 Пилинг – начин
апликације и
примена;
 Маске и паковања –
начин апликације и
примена;
 Припрама еx
tempore препарата
за извођење
козметотераписких
процедура;
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
козметотерапијских
процедура на
основу постављене
козметичке
дијагнозе;
 Козметотерапијске
процедуре код
различитих типова
и стања коже –
хигијенски третман
(нормална,
масна,сува,
мешовита,
дехидрирана,
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коже(нормална,
масна,сува,
мешовита,
дехидрирана,
остељива,
себорејична,
сенилно-атрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом);
уради припрему
простора,
материјала,
препарата, клијента
и козметичара за
извођење
козметотерапијских
процедура;
примени раѕличите
врсте пилинга;
примени различите
врсте маски;
уради припраму еx
tempore препарата
за извођење
козметотераписких
процедура;
изведе инспекцију
коже и установи
контраиндикације;
изведе
козметотерапијске
процедуре код
различитих типова и
стања коже –
хигијенски
третман(нормална,
масна,сува,
мешовита,
дехидрирана,
остељива,
себорејична,
сенилно-атрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом);
уради одлагање
стерилисаног
медицинског
отпада.
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Т. 10
В. 60
Б. 20

остељива,
себорејична,
сенилноатрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом);
 Одлагање
стерилисаног
медицинског
отпада као
комунални отпад;
Настава у блоку
 Увежбавање
масаже лица, врата
и деколтеа;
 Увежбавање
козметотерапијских
процедура код
раѕличитих типова
коже – хигијенски
третман;
Увежбавање
козметотерапијских
процедура код
раѕличитих стања
коже – хигијенски
третман.
Теорија:
 Биолошки третман
појам, врсте и
примене;
 Врсте агенаса које
се примењују у
биолошким
третманима;
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
биолошког
третмана коже на
основу постављене
козметичке
дијагнозе;
 Козметотерапијске
процедуре код
различитих типова
и стања кожебиолошки третман
(нормална, масна,
сува, мешовита,
дехидрирана,
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дефинише појам,
врсте и примену
билошког третмана;
објасни врсте
агенаса које се
примењују у
биолошким
третманима;
дефинише
индикације и
контраиндикације
за спровођење
биолошког
третмана коже на
основу постављене
козметичке
дијагнозе;
објасни
козметотерапијске
процедуре код
различитих типова и
стања кожебиолошки третман
(нормална,
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остељива,
себорејична,
сенилноатрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом).
Вежбе:
 Припрема
простора,
материјала,
препарата, клијента
и козметичара за
извођење
козмтотерапијских
процедура;
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
козметотерапијских
процедура на
основу постављене
козметичке
дијагнозе;
 Козметотерапијске
процедуре код
различитих типова
и стања коже –
биолошки третман
(нормална, масна,
сува, мешовита,
дехидрирана,
остељива,
себорејична,
сенилноатрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом).
Настава у блоку:
 Увежбавање
козметотерапијских
процедура код
раѕличитих типова
коже – биолошки
третман;
Увежбавање
козметотерапијских
процедура код
раѕличитих стања
коже – биолошки
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масна,сува,
мешовита,
дехидрирана,
остељива,
себорејична,
сенилно-атрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом);
уради припрему
простора,
материјала,
препарата, клијента
и козметичара за
извођење
козметотерапијских
процедура;
изведе инспекцију
коже и установи
контраиндикације;
изведе
козметотерапијске
процедуре код
различитих типова и
стања кожебиолошки
третман(нормална,
масна,сува,
мешовита,
дехидрирана,
остељива,
себорејична,
сенилно-атрофична,
атонична кожа и
кожа са
ослабљеном
циркулацијом).
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третман.

Укупан број часова:

Корелација:












252

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Анатомија и физиологија
Масажа
Хигијена издравствено васпитање
Микробиологија са епидемиологијом
Патологија
Физикална медицина
Козметологија
Дерматологија
Дерматологија са негом
Естетска хирургија са негом

Koзметички техничар
Медицинска етика
3/7, 3/8

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развијање моралне свести, интегрисање сазнања и делања у практичном животу и струци

здравственог радника;
Усвајање основних етичких појмова, теорија и система вредности;
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.



Ред.
број

Тема

Број
часова

4
1.

Увод у етику

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми










Етика и морал;
Зачеци етичке свести
(седморица мудраца);
Однос философије,
етике и других наука;
Човек као предмет
етике;
Основни етички појмови
(добро и зло, моралне
норме, однос стварног и
нормативног,
хипокризија);
Етичке теорије;
Човек као извор морала

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

 разуме основне
етичке појмове;
 разликује системе
вредносних и
чињеничних судова;
 разликује етичке
теорије;
 препозна и појасни
појам свести као
основе моралног
деловања;
 разуме моралну
стварност у којој
живи.
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4
2.

Историја етике

(разум, воља, слободна
воља, осећања и
савест);
Етика и професија (етика и
медицина).
Античка етика
 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;
 Марксово схватање
отуђења и путеви
ослобођења човека;
Етичка схватања
савременог доба
 Шопенхауерово
схватање морала;
 Дарвинизам и етичка
схватања
еволуциониста;
 Ничеов захтев за
превредновањем свих
вредности;
 Етичка схватања
егзистенцијалиста
 Постмодерна
Место етике и морала у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 разјасни етичке
поступке различитих
епоха и религија;
 анализира етичка
одређења борбе
између добра и зла у
грчкој митологији и
бајкама;
 одреди и објасни
разлику између
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
међуљудским
односима:
психолошке,
економске,
политичке, моралне и
религиозне.

 критички процењује
непожељне појаве у
моралном животу
људи, односу према
будућим
генерацијама и
односу према
животној средини;
 исправно вреднује
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XXI веку;

3.

Посебни
проблеми
нормативне
етике

19














4.

Морални

5

поступке у животу и
струци здравственог
радника;
 у сваком
Заклетве и
појединачном случају
кодекси медицинске
поштује морални
етике;
кодекс и помаже
Деонтолошки
сваком пацијенту без
проблеми у
разлике;
медицинској пракси;
 упореди и објасни
Правно-етички
проблем општег
проблеми медицинске
важења и утемељења
праксе;
вредности, моралних
Дискриминација
начела и норми;
(класна, политичка,
наведе и објасни
етничка, полна и
различите облике
морална);
повреде савести
Морални аспекти мита и (незнање, несагледавање
корупције;
последица деловања или
намерног пропуштања
Нова етика животне
деловања).
средине.
Однос према будућим
генерацијама;
Етичке теме и дилеме:
- смртна казна – за и
против;
 се односи према
- самоубиство – да ли
пацијенту
човек има право на тај
поштујући принцип
чин;
primumnonnocere;
- рећи истину пацијенту
 брани став да је
или не;
људски живот
- абортус;
највиша вредност и
- еутаназија или
да све треба да
природна смрт;
буде у његовој
- донорство органа и
служби;
генетског
материјала;
 процењује
- клонирање.
критеријуме
вредновања
појединих
савремених захвата
у третирању
пацијената;
 схвати практичне
последице које
произилазе када се
одређена теорија
примењује у
животу и у струци
здравствених
радника;
 искаже критички
однос према

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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аспекти
здравственог
позива

Укупан број часова:

 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.
32



Корелација:



Здравствена
психологија
Српски језик
Историја
Грађанско
васпитање
Верска настава






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Физикалана медицина

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр7. / 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

постојећој
моралној пракси на
основу стеченог
знања;
 прaти савремену
медицину и
практикује новине
у третману.

32
1

64
2

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

30

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:









Стицање знања о појму и подели физикалне медицине и физикалне терапије, врстама енергије,
биолошком деловању физичких агенаса и њиховом дозирању, изворима физичких агенаса и
могућим озледама, као и о индикацијама и контраиндикацијама за примену физичких агенаса;
Стицање знања о грађи и функцији локомоторног система и моторне јединице; појму, подели,
биолошком деловању и дозирању кинезитерапије, као и о индикацијама и контраиндикацијама за
кинезитерапију;
Стицање знања о термотерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству топлоте на
људски организам, правилној примени локалних и општих термопроцедура;
Стицање знања о хидротерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству воде на људски
организам, правилној примени локалних и општих хидропроцедура;
Стицање знања о фототерапији и њеним карактеристикама, изворима у фототерапији, биолошком
дејству фототерапије, опасностима и грешкама, мерама заштите у фототерапији, као и о
индикацијама и контраиндикацијама у фототерапији;
Стицање знања о електротерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству струје на
људски организам, опасностима и грешкама при раду, као и о индикацијама и
контраиндикацијамау електротерапији;
Стицање знања о сонотерапији, начинима њене апликације, индикацијама и контраиндикацијама

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред
.
бро
ј

1.

за приод 2018-2022. год.

за њену примену;
Оспособљавање ученика да узме анамнезу и води медицинску документацију, припреми
амбијента и услове у којима се изводи физикална терапија;
Оспособљавање ученика за вођење толерантне комуникације са пацијентом, његовом породицом
и члановима тима;
Оспособљавање ученика да изведе апликацију парафина, леда, купки, ултразвука,
електротерапијскух и фототерапијских процедура;
Развијање позитивних особина личности, хуманог односа и емпатијског става према пацијенту;
Развијање радних навика, систематичности, упорности и прецизности у раду.

Модул

Увод у
физикалну
медицину

Број
часов
а

4(В)
3 (Т)

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу

Теорија:
 Појам и подела физикалне
медицине;
 Врсте енергија и подела
физикалне терапије;
 Биолошко деловање физичких
агенаса и реакција ткива на
њих;
 Извори физичких агенаса и
њихово дозирање;
 Озледе, индикације и
контраиндикације за примену
физичких агенаса.
Вежбе:
 Установе за физикалну
медицину и просторије за
физикалну терапију;
 Опрема за примену физикалне
терапије;
 Обавезе терапеута;
 Припрема пацијента за
физикалну терапију.
Вежбе у блоку
Увежбавање усвојеног знања о
физикалним агенсима.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у стању да:

Вредновање
оствареност
и исхода

објасни појам и
поделу физикалне
медицине;
 наведе и објасни
врсте енергија;
 класификује
физикалну терапију;
 објасни биолошко
деловање физичких
агенаса и њихово
дозирање;
 наведе изворе
физичких агенаса и
могуће озледе које
могу настати код
терапеута и пацијета
при раду;
 наведе индикације
и контраиндикације
за примену
физичких агенаса.
Теорија:
 Појам и подела
физикалне
медицине;
 Врсте енергија и
подела физикалне
терапије;
 Биолошко
деловање
физичких агенаса
и реакција ткива
на њих;
 Извори физичких
агенаса и њихово
дозирање;
 Озледе,
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индикације и
контраиндикације
за примену
физичких агенаса.
Вежбе:
 Установе за
физикалну
медицину и
просторије за
физикалну
терапију;
 Опрема за
примену
физикалне
терапије;
 Обавезе
терапеута;
 Припрема
пацијента за
физикалну
терапију.
Вежбе у блоку
Увежбавање
усвојеног знања о
физикалним
агенсима.

Кинезитерапија
2.

6(В)
3(Т)

Теорија:
 Локомоторни систем-кости,
зглобови, мишићи и њихове
особине;
 Моторна јединица и биолошко
деловање кинезитерапије;
 Подела кинезитерапије;
 Дозирање кинезитерапије,
индикације и контраиндикације
за кинезитерапију.
__________________________
Вежбе:







објасни грађу и
функцију
локомоторног
система;
 објасни грађу и
функцију моторне
јединице;
 објасни биолошко
деловање и
дозирање
кинезитерапије;
 класификује
кинезитерапију;
Сала за кинезитерапију
наведе индикације и
(упознавање опреме и техника контраиндикације за
индивидуалног и групног рада са кинезитерапију
пацијентима);
Припрема пацијента за
кинезитерапију;
Примена кинезитерапије код
постуралних поремећаја,
дегенеративног реуматизма и
посттрауматских стања;
Примена кинезитерапије код

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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3.

Термотерапија

4.

10(В)
5(Т)

10(В)
5(Т)

Хидротерапија

кардиоваскуларних,
респираторних, неуролошких
обољења и поремећаја
периферне циркулације;
Хидрокинезитерапија.

Вежбе у блоку
 Увежбавање усвојеног знања и
вештина из кинезитерапије;
 Опрема сале за кинезитерапију
Теорија:
 Увод у термотерапију;
 Биолошко деловање
термотерапије;
 Парафинотерапија;
 Пелоидотерапија;
 Терапија парафангом,
псамотерапија, терапија топлим
ваздухом и сауна;
 Индикације и контраиндикације
за термотерапију;
 Криотерапија;
 Биолошко деловање
криотерапије.
Вежбе:
 Парафин-особине и начини
његовог апликовања(имерзијом,
помоћу четке и парафинским
газама);
 Парафинско паковање и
парафинска маска за лице;
 Грешке у раду у
парафинотерапији;
 Особине и порекло пелоида;
 Терапија пелоидом-локална и
општа примена;
 Парафанготерапија;
 Сауна – изглед и опрема сауне;
 Техника саунирања;
 Грешке у раду при саунирању;
 Индикације и контраиндикације
за термотерапију.
Вежбе у блоку
Увежбавање усвојеног знања и
вештина из термотерапије
Теорија:
 Биолошко деловање
хидротерапије;
 Компресе, поливање, трљање,
тушеви;
 Купке;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











опише и објасни
карактеристике,нач
ине апликовања и
биолошко дејство
термотерапије и
криотерапије;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације
за примену
термотерапије и
криотерапије;
изведе
термотерапијске
процедуре
(парафинотерапију,
пелоидотерапију,
парафанготерапију
и саунирање);
изведе
криотерапијске
процедуре
(криомасажу).

опише и објасни
карактеристике,
начине
апликовања и
биолошко дејство
хидротерапије;
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Комбиноване хидротерапијске
процедуре;
Дозирање хидротерапије;
Индикације и
контраиндикације за
хидротерапију.

Вежбе:
 Хидротерапијски блок,
припрема пацијента, дејство
воде;
 локалне купке (Хауфове и
наизменичне) и опште купке
(Хабардова када);
 Терапијски базенизглед,опрема;
 Тушеви, подела, техника рада;
 Подводна масажа, припрема
 пацијента, каде;
 Дозирање подводне масаже;
 Тангентор, делови апарата,
начин руковања;
 Индикације и
контраиндикације за
хидротерапију.

5.

Фототерапија

16(В)
8(Т)

Вежбе у блоку
Увежбавање-примене усвојеног
знања и вештина из хидротерапије
Теорија:
 Увод у фототерапију;
 Хелиотерапија-биолошко
деловање, дозирање;
 Опасности од сунчања,
индикације и контраиндикације
за хелиотерапију;
 Терапија видљивом светлошћу
и хромотерапија;
 ИЦ зраци-подела, биолошко
деловање, извори и технока
примене;
 ИЦ зраци-дозирање, озледе,
индикацоје и контраиндикације
за њихову примену;
 УВ зраци-подела, биолошко
деловање;
 Извори УВ зрака;
 Дозирање и техника примене
УВ зрака;
 Озледе, индикације и
контраиндикације за примену
УВ зрака;
 Биоптрон;
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изведе
апликацију
локалних и
општих
хидропроцедура;
 изведе правилну
припрему
пацијента за
хидротерапију;
 уради правилно
дозирање и
изведе подводну
масажу;
 наведе и
препозна
контраиндикациј
е за подводну
масажу;
наведе и препозна
индикације и
контраиндикације
за примену
хидротерапије












објасни дејство
хелиотерапије,
хромотерапије,
ИР зрака, УВ
зрака, биоптрон
лампе и ласера
на људски
организам;
наведе и
препозна
индикације и
контраиндикациј
е за примену
фототерапије;
препозна
опасности и
грешке приликом
примене
фототерапије;
уради заштиту
себе и пацијента
од штетног
дејства зрака;
изведе припрему

1656

Школски програм

за приод 2018-2022. год.






























Ласер-особине ласерске
светлости, извори, биолошко
деловање;
Подела ласера, техника
примене, индикације и
контраиндикације за примену
ласера.
Вежбе:
Хелиотерапија-техника
сунчања; опасности и грешке
приликом сунчања; индикације
и контраиндикације за
хелиотерапију;
Хромотерапија;
Особине ИР зраци и вештачки
извори ИР зрака(делoви
лампе);
Техника локалног и општег
зрачење ИР зрацима (светлосна
купка);
Опасности и грешке при раду са
ИР зрацима;
Мере заштите при раду са ИР
зрацима; индикације и
контраиндикације за примену
ИР зрака;
Кварц лампа,делови лампе,
руковање и типови кварц
лампи;
Регионална и индивиндуална
осетљивост на УВ зраке;
Фотосензибилизација и њен
значај;
Техника одређивања биодозе;
Начини апликовања УВ зрака
(локално зрачење, еритемна и
терапијска доза, опште
зрачење);
Опасности и грашке при раду са
УВ зрацима; мере заштите од
УВ зрака;
Комбинована примена УВ и ИР
зрака;
Биоптрон – биолошко
деловање, дозирање, техника
примене; индикације и
контраиндикације за примену
биоптрона;
Ласер – извори ласерске
светлости, техника примене и
дозирање ласерског зрачења;
Мере опреза и заштите,
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пацијента и
дозирање
фототерапије;
уради
фототерапијске
процедуре
(хромотерапију,
ИР, УВ зраке и
биоптрон
светлост).
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индикације и контраиндикације
за примену ласера;

6.

Електротерапиј
а

14(В)
6(Т)

Вежбе у блоку
Увежбавање примене усвојеног
знања и вештина из фототерапије
Теорија:
 Увод у електротерапију;
 Галванска струја-биолошко
деловање;
 Електроде и техника примене
галванске струје;
 Дозирање галванске струје,
индикације и контраиндикације
за њену примену;
 Катодна електролиза;
 Електрофореза;
 Хидрогалванске процедуре;
 Неофарадска струја-особине,
биолошко деловање, примена;
 Неофарадска струја-техника
примене, дозирање,
индикације и
контраиндикације;
 Дијадинамичне струје-особине,
биолошко деловање, техника
примене, дозирање,
индикације и
контраиндикације;
 Експоненцијалне струјеособине, биолошко деловање,
техника примене, дозирање,
индикације и
контраиндикације;
 Интерферентне струје;
 Д'Арсонвалове струје.
___________________________
_
Вежбе:
 Увод у електротерапију;
 Галванска струја;
 Доказивање полова галванске
струје;
 Облик електрода и начин
апликације галванизације;
 Катодна електролиза;
 Електрофореза;
 Хидрогалванске процедуре;
 Неофарадска струја;
 Примена неофарадске струје у
физикалној терапији;
 Примена неофарадске струје у
естетској неги;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

















објасни
карактеристике
једносмерне и
наизменичне и
биолошко дејство
електротерапије;
објасни особине,
биолошко
деловање,
технику примене
и дозирање
галванске,
неофарадске,
експоненцијални
х,
дијадинамичних,
интерферентних
и Д'Арсонвалових
струја;
наведе и
препозна
индикације и
контраиндикациј
е за примену
галванске,
неофарадске,
експоненцијални
х,
дијадинамичних,
интерферентних
и Д'Арсонвалових
струја;
изведе
галванизацију,
катодну
епилацију,
електрофорезу,
неофарадизацију,
дарсонвализацију
;
препозна
опасности и
грешке при раду
струјом;
уради правилно
дозирање и
изабере мере
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7.

Сонотерапија

4(В)
2(Т)

Дијадинамичне струје-опште
особине;
Дијадинамичне струје-начин
примене;
Експоненцијалне струје;
Интерферентне струје;
Д'Арсонвалове струје;

Вежбе у блоку
Увежбавање примене усвојеног
знања и вештина из
електротерапије
Теорија:
 Сонотерапија; начин настанка,
особине и врсте ултразвука;
 Биолошко деловање
ултразвука, техника примене,
дозирање;
 Опасности и мере заштите,
индикације и контраиндикације
за примену ултразвука.
_________________________
Вежбе:
 Провера исправности УЗ главе;
облици УЗ-а;
 Техника апликације (стабилна,
лабилна, субаквална,
сонофореза);
 Дозирање УЗ-а; мере заштите
при раду УЗ-ом;
 опасности и грешке при раду
УЗ-ом, индикације и
контраиндикације за примену
УЗ-а;
Вежбе у блоку
Увежбавање примене усвојеног
знања и вештина из сонотерапије

Укупан број часова:

126

заштите при раду.

објасни начин
настанка,
особине и врсте
ултразвука, као
и његово
биолошко
деловање;
 наведе и
препозна
индикације и
контраиндикац
ије за примену
сонотерапије;
 изведе УЗ
масажу,
субаквалну
технику, као и
сонофорезу;
 препозна
опасности и
грешке при
раду са УЗ-ом;
изведе правилно
дозирање УЗ и
предузме мере
заштите при раду


Корелација:

– Физика
– Масажа
– Естетска нега
– Хемија
Анатомија и физиологија
– Хигијена и здравствено васпитање
Патологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
КОЗМЕТОЛОГИЈА - ВЕЖБЕ
трећи

Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју
рада здравство и социјална заштита
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

64
2

Подела одељења у
групе:

Три групе (десет ученика у групи)

64
2

30

158

Циљеви предмета:
 Стицање знања о основним технолошким операцијама;
 Усвајање знања о хемијском сасатву,деловању и примени козметичких сировина;
 Усвајање знања о физичко – хемијским системима у којима се израђују козметички препарати;
 Стицање знања о сировинском саставу, деловању и намени козметичких и козметотерапијских препарата;
 Стицање знања о прописима који се односе на квалитет и производњу козметичких препарата и начину
испитивања квалитета козметичких препарата;
 Стицање знања о апликацији козметичких препарата на основу козметолошке дијагнозе коже и аднекса коже.
Ред.
број

2.

Модул

Основне
технолошке
операције

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу









3.

Облици
израде
козметичких
препарата

20






ИСХОДИ

Козметолошка
лабораторија - значај,
просторије, опрема,
посуђе, прибор,
прање, чишћење и
сушење посуђа и
прибора;
Механичке операције:
мерење, уситњавање,
просејавање, мешање,
емулговање,
таложење и
одливање,
цеђење,филтрације;
Топлотне операције:
испаравање и
укувавање, хлађење и
кондензација,
дестилација;
Дифузионе операције:
екстракција, сушење,
апсорпција,
адсорпција.



практична израда:



Прави раствори;
Разблаживање
етанола и хидрогена;
Колоидни раствори;
Емулзије;
Прашкови;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

По завршеној модулу ученик ће
бити у стању да:











oпере и осуши посуђе и
прибор;
разуме и опише
механичке операције;
измери,уситни,просеје,
измеша и емулгује
сировине у
лабораторији;
изведе
одливање,цеђење и
филтрацију раствора и
екстрактивних
препарата;
разуме и опише
топлотне операције;
разуме и опише
дифузионе операције;
изведе различите
методе екстракције.

практично изради
различите облике
препарата;
 израчуна и направи
разблажени етанол и
хидроген.












праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
вештина

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
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4.

5.

Препарати за
одржавање
личне
хигијене

Препарати за
негу,
одржавање и
заштиту коже
и косе

12

18

 тест практичних

Суспензије;
Пасте;
Екстрактивни
препарати: мацерати,
инфузи, декокти.

Вежбе:
израда
 сапуна;
 соли за купање;
 пасти за зубе;
 вода за уста;
 прашкова за чишћење
зуба;
 препарата за
чишћење зубних
протеза;
Блок:
Посматрање израде
препарата за личну
хигијену у индустрији.
Вежбе:
израда:
 Препарата за
отклањање нечистоћа
са коже(кремови и
лосиони за чишћење
коже, адсорптивни
препарати за
чишћење-пилинг
коже, гелови за
чишћење коже);
 Препарата за негу и
одржавање
коже(кремови за
масажу, емолијентни
кремови, хидратантни
кремови, antiageкремови, кремови за
руке, тоници за лице);

вештина



на основу задате
формулације правилно
изради поједине
препарате за одржавање
личне хигијене.











на основу формулације
правилно и самостално
изради препарате за
отклањање нечистоћа
са коже и препарате за
негу и одржавање
коже.









праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
вештина

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
вештина

Блок:
 Посматрање израде
препарата за
отклањање нечистоћа
са коже у индустрији;
 Посматрање израде
препарата за негу и
одржавање коже у
индустрији.

8.

Настава у
блоку
(индустрија
1)

30



Индустријска израда
сапуна, шампона,
лосиона за лице,
козметичког млека и
уља, козметичког
песка,
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 опише индустријску
производњу препарата за
личну хигијену,
препарата за уклањање
нечистоћа са коже,
кремова за негу и масажу



Вођење дневника
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хидрантних,емолијент
них кремова за
масажу, кремова за
руке и стопала.

Укупан број часова:

94

коже .

Корелација:

Образовни профил:
козметички техничар
Назив предмета:
дерматологија
Разред:
3
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова:
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
64
Недељни фонд часова:
2

Практична настава:

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:
 Стицање способности уочавања, формулисања и решавања обољења коже
 Разумевање целовитости дијагностичког пута и важности сваког појединачног корака од анамнезе и прегледа
до допунских лабораторијских анализа
 Развијање способности извођења једноставних терапијских процедура
 Стицање знања о потенцијалним ефектима лека, нежељеним реакцијама и контраиндикацијама
 Стицање знања о потреби заштите сопственог здравља током прегледа и интервенција на кожи
 Развијање свести о сопственим способностима и ограничењима у склопу третмана коже
 Подстицање жеље за ширим професионалним образовањем и упућивање на могуће изворе
Развијање логичког мишљења и критичког става, стрпљивости и емпатије у комуникацији са пацијентом
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми



1.

Развој, грађа и
функције коже и
њених аднекса

18

Значај дерматологије у
медицини и козметологији
 Развој коже
 Епидермисслојеви.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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености
исхода



схватити значај дерматологије
за успешан рад козметичког
техничара
 знати основе ембриолошког
развоја коже и њених аднекса
 знати слојеве епидермиса ,
карактеристике кератиноцита и
некератиноцита у различитим
слојевима
 разумети динамику и
континуирано обнављање
епидермиса
 знати организацију и структуру
дермиса
 знати грађу и функцију
подкожног масног ткива
 знати грађу лојне жлезде, састав
себума и функције липида
епидерма
 мерити активност лојне
секреције применом
апсорпцијске технике
 знати структуру и фазе раста
длаке
 знати функције коже
схватати процесе старења коже
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процеса старења коже


2.

Грађа кожних
лезија

Типови , развој и распоред
кожних лезија :
- у нивоу коже
- изнад нивоа коже
- испод нивоа коже
- примарне
- секундарне



Поремећаји коже
механичког порекла:
- Intertrigo
- Callus ( жуљ )
- Clavus ( kurje oko )

Поремећаји коже изазвани
физичким факторима :
А.Поремећаји коже изазвани
зрачењем:
1. Сунчеви зраци :
акутно дејство УВ
зрачења
на кожу и хронично де јство УВ зрачења на кожу
( фотостарење коже )
2. Јонизујући зраци
3. Оштећења коже
ласером
Б.Поремећаји коже изазвани
променом температуре :
1. Опекотине
2. Смрзотине

Поремећаји коже изазвани
хемијским агенсима :
1.Киселине
2.Базе
3.Други хемијски
елементи

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 :
- Гљивична обољења 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)
- Брадавице

Паразитарне болести коже
( Scabies , Pediculosis )



10



3.

4.

Поремећаји коже
због дејства
физичких фактора

10

Болести изазване
микроорганизмима 18

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

знати механизам настанка
кожних ефлоресценција
знати ра дефинише , препозна и
опише типове лезије коже ,
увежбати своје визуелне
способности и повезати теоретско
предзнање са физичким прегледом
пацијента.

























знати основне карактеристике
најчешћих дерматоза изазваних
дејством механичких штетних
фактора и спроводити локалну
терапију и мере превенције.
знати физичка својства и дејства
оптичког зрачења на организам
човека.Знати симптоматологију
и клиничку слику и терапију
оштечења коже свим врстама
зрачења.
знати улогу коже у
терморегулацијским
механизмима ради очувања
централне телесне
температуре.Знати реакције
коже на екстремно снижене и
екстремно повишене
температуре , основне
терапијске модалитете лечења и
мере превенције.
знати дејства киселина, база и
др.хемијских супстанци на кожу
(коагулацијску и коликвацијску
некрозу).

знати механизме настанка
патогених ефеката бактерија на
кожу.Знати бактерије које чине
нормалну флору коже.
знати клиничке манифестације
најчешћих инфекција коже
изазваних грам-позитивним
бактеријама.
знати клиничке манифестације
најчешћих инфекција коже
изазваних грам-негативним
бактеријама.
знати основне појмове о
кожним манифестацијама
изазваних М.tuberculosis.
знати епидемиологију ,
етиологију , патогенезу и
клиничке манифестације
Лајмске болести
знати значај и класификацију
гљивичних болести коже,
клиничке манифестације и
локалне модалитете лечења и
превенције.
знати клиничке манифестације
инфекције коже кандидом.
знати опште особине вируса.
знати клиничке манифестације
коже код инфекције хуманим
Herpes-simplex вирусом и
Varicella-zoster вирусом.
знати узрочнике , клиничке
манифестације , терапију и
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превенцију брадавица.
знати најчешће болести коже
изазване паразитима и спроводи
мере превенције.






5.

Болести које се
преносе полним
контактом

8








Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

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

Подела одељења у групе:

знати значај и класификацију
болести које се преносе полник
контактом
 знати узрочника сифилиса,
путеве преношења, клиничке
манифестације , уопштено о
тестовима за дијагностиковање
и терапију.
 знати узрочнике гонореје,
начине преношења, клиничке
манифестације код жена и
мушкараца, компликације услед
неадекватног лешења
 знати гениталне инфекције
узроковане другим бактеријама,
вирусима, гљивицама и
паразитима, методама за
постављање дијагноза
спроводити све мере превенције
почев од здравственог
просвећивања до практичне
употребе средстава за заштиту од
болести које се преносе полним
контактом

Корелација:

Естетска хирургија са негом

Козметологија

Медицинска биохемија

Анатомија и физиологија

Патологија

Медицинска микробиологија са епидемиологијом

Естетска нега

Масажа

Основе клиничке медицине

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
Основи клиничке медицине
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:



64
2

/

Вежбе:

Настава у блоку:

30

Практична настава:

/

Три групе

Циљеви предмета:










Стицање знања о основама медицинске пропедевтике као увода у клиничке предмете.
Стицање знања о етиологији, патогенези, клиничкој слици, току, прогнози и терапији болести.
Стицање знања о болестима крви (анемији и хеморагијском синдрому ), као и њиховим кожним
манифестацијама.
Упознавање са факторима ризика који доводе до настанка кардиоваскуланих болести, клиничкој слици
болести, терапији и превенцији.
Стицање знања о најчешћим болестима респираторног тракта
Упознавање ученика са значајем правилне исхране као битног фактора за очување и унапређење
здравља и болестима које настају као последица неправилне исхране.
Стивање знањ о болестима дигестивног система
Стицање знања о болестима уринарног тракта.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Стицање знања о болестима ендокриног и нервног система

Ред.
број

1.

за приод 2018-2022. год.

Тема

Медицинска
пропедевтика са
клиничком
фармакологијом

Број
часова

8
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми











Здравље- појам,
елементи и фактори
који утичу на здравље;
Симптоми и знаци
болести – акутна и
хронична болест,
клинички синдром;
Етиологија, патогенеза,
клиничка слика
Дијагноза- анамнеза,
физикални преглед,
терапија;
Дијагностичке
процедуре;
Историја болести;

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:














2.

Болести крви и
кардиоваскуларног
система

10
часова

 Болести еритоцита анемије: хипохромна,
пернициозна,
хемолитичкаи
постхеморагичне
анемије;
 Болести леукоцитаакутна и хронична
леукемија;
 Хеморагични синдромтромбоцитопенија,
хемоФилија;
 Фактори ризика
кардиоваскуларних
болести;
 Реуматска грозница;
 Исхемична болест срца
– ангина пекторис,
инфаркт миокарда;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

дâ дефиницију,
елементе и факторе
који утичу на здравље;
дâ дефиницију и
узроке који доводе до
појаве болести;
објасни поделу и врсту
симптома и знакова
обољења, као и појам
синдрома;
препозна болест и
њене карактеристике
(трајање, исход,
прогнозу и тежину
болести);
препозна шта су
етиологија и
патогенеза обољења,
клиничка слика и ток
обољења;
препозна шта су
анамнеза и физикални
преглед, историја
болести и декурзус;
објасни које су
дијагностичке методе

Вредновање
остварености
исхода

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 праћење
оствареност
и исхода;
 тестове
знања.

 препозна
етопатогенезу,
клиничку слику,
могућности
дијагностике и
лечења, као и
прогнозу анемија;
 објасни
етиопатогенезу,
клиничку
слику,дијагностику и
принципе лечења
леукемија;
 препозна
етопатогенезу,
клиничку слику,
могућности
дијагностике и
лечења, као и
прогнозу неких
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 Артеријска
хипертензија;
Поремећаји срчаног
ритма;

3.

Болести
респираторног
система

4.

Болести
дигестивног

5.

Болести
неправилне
исхране

обољења
кардиоваскуларног
система;
-објасни мере
превенције обољења
кардиоваскуларног
система
8
 Етиологија обољења
 Објасни узроке
часова
респираторног
обољења
система, мере
ресспираторног
превенције;
система и мере
превенције;
 Симптоми и знаци
обољења
 Објасни најчешће
респираторног
симптоме и знаке
система;
обољења
респираторног
 Болести горњих
система;
дисајних путева
 Хроничне опструктивне  препозна
етопатогенезу,
болести плућа –
клиничку слику,
хронични бронхитис,
могућности
бронхијална астма и
дијагностике и
емфизем плућа;
лечења, као и
 Пнеумоније;
прогнозу неких
обољења органа
респираторног
система;

10
 Знаци и симптоми
 Објасни симптоме и
часова
обољења
знаке обољења
дигестивног система;
дигестивног система;
 Акутни и хронични
 објасни
гастритис
етиопатогенезу,
клиничку слику,
 Улкус желуца и
могућности
дванаестопалачног
дијагностике, лечењe
црева;
обољења
 Улцерозни колитис;
дигестивног система;
 Карцином дебелог

објасни мере
црева;
превенције обољења
 Хепатитис
дигестивног система;
 Цироза јетре
 формира свој став о
принципима здраве
исхране и дијетама
неопходним у
лечењу болести
дигестивног тракта;
5
часова

 Гојазност,етилогија,
компликације и
епидемиологија;
 Потхрањеност
,узроци, врсте ,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Објасни како се
неправилна храна
одрађава на здравље
човека;
 Објасни како се
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последице и
епидемиологија;
 Анорексија ,булимија
 Поремећаји
метаболузма липидахиперлипопротеинем
ија

6.

Болести
урогениталног
тракта

10
часова

 Симптоми и знаци
обољења уринарног
система;
 Превенција обољења
уринарног система;
 Акутна бубрежна
инсуфицијенција;
 Хронична бубрежна
инсуфицијенција;

7.

Болести
ендокриног и
нервног система

13
часова









Болести штитасте
жлезде;
Болести надбубрежне
жлезде;
Шећерна болест;
Епилепсија;
Паркинсонизам;
Неурозе и депресија;
Схизофренија.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

превентивно делује
када су у путању
болести неправилне
исхране;
 Објасни
етиопатогенезу ,
клиничку слику и
дијагностику
обољења
неправилне исхране;
 Објасни
етиопатогенезу ,
клиничку слику и
дијагностику
хиперлипопротеине
мије
 Објасни симптоме и
знаке обољењ
уринарног системадизурија , анурија,
полиуруја , пиурија
,хематурија;
 превентивно делује
код болести уринарног
тракта;
 Објасни
етиопатогенезу ,
клиничку слику и
дијагностику акутне
бубрежне
инсуфицијенције;
 Објасни
етиопатогенезу ,
клиничку слику и
дијагностику хроничне
бубрежне
инсуфицијенције
 Објасни патогенезу,
клиничку слику, и
дијагностику
обољења ендокриног
система ;
 Објасни патогенезу,
клиничку слику, и
дијагностику
обољења да
патогенезу, клиничку
слику и дијагностику
обољења нервног
система;
 Објасни клиничку
слику и дијагностику
обољења психе ;
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7.

Инфективне
болести

32

 вирусни хепатитиси;
 сида.







Укупан број часова:

164






Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Анатомија и
физиологијом
Медицинска
биохемија
Микробиологија са
епидемиологијопм
Фармакологија






препозна симптоме
код оболелих од
наведених болести
ендокриног и нервног
система;
делује превентивно
кад су у питању
болести које се
преносе крвљу;
препозна симптоме
хепатитиса;
препозна симптоме
сиде;
примени мере личне
заштите у циљу
спречавања заразних
болести.
Патологија
Хигијена и здравствено васпитање
Биологија
Естетска нега

Козметички техничар
Музичка култура
Трећи или четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

64-60
2

Подела одељења у групе:

/

/
/

Вежбе:

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:


Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.



Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера композиције.
Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21. века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког дела.
Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју
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.
Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање
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Ред
.
бро
ј

мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Оспособљавање ученика за заједничко извођење
Тема

Изражaјна средства
музичке уметности
-Музички инструменти
1
.

за приод 2018-2022. год.

Број
часов
а

5

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
Подела музичких
инструмената по начину
добијања тона и по грађи.
● Гудачки
инструменти
● Дувачки
инструменти
● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.
● Инструменти са
одређеном и
неодређеном
висином тона.
● Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави и
оркестри.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и Дедур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур, Едур;
Б. А. Моцарт – Це-дур, Гедур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Де-дур.

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

●

Препознају и именују
музичке инструменте.
● Препознаје
карактеристике звука
и тона (висину, јачину,
трајање и боју) као и
елементе који на то
утичу.
● Разликује
инструменте и
ансамбле по боји
звука.
● Препознаје извођачке
саставе :
инструменталне,
вокалне, вокално
инструменталне.
Успоставе корелацију између
врсте инструмената и
програмског садржаја музичког
дела.

Вредновање
оствареност
и исхода






Праћење
остварен
ости
исхода
Активнос
т на часу
Кратки
информа
тивни
тестови

За виолу:
М. Глинка – соната де-мол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из Берлиозовог
Харолда у Италији;
П. Хиндемит – концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и
Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и Г.
Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт за
харфу и флауту у Це-дуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса, Де
Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за мандолину,
тамбуру, балалајку, цитру.
За дувачке инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за флауту и
оркестар ха-мол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –
избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12 концерата;
Ј. Хајдн – концерт Це-дур;
В. А. Моцарт – концерт Цедур;
Сонате Г. Ф. Хендла и Сен
Санс;
Дејан Деспић – 7
пасторала за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти за
фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у Адуру;
К. М. Вебер – концерти у
еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната за
соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин из
Валкире;
М. Мусоргски – Слике са
изложбе;
Избор песама са
фестивала Драгачевска
труба;
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Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп. 94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал, лејка,
рог.
Дувачки инструменти
других народа –
Абориџини (диџериду),
Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових, Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и
забавне музике.
За оргуље:
Избор из дела Ј.С Баха, Г.
Ф. Хендла и Ц. Франка.
За хармонику:
Избор уметничке музике
за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер танго.
За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за
ударљке и челесту.
Избор композиција рок и
џез музике.
Народна музика – тапан,
гоч, даире, тарабука,
кастањете.

2

Класична музика
(општа музичка анализа
и теорија кроз слушање
музике)
19(17
)

● Значај музике у животу
и друштву:првобитна
заједница,стари век и
развој музике у
средњем веку(духовна
и световна музика) (3)
Грегоријански
корал,
Византијско певање,Кир
Стефан Србин:Ниња сили.
● Ренесанса и барок (8)
Палестрина
Л.:Огни
белта, О. ди Ласо:
Madona
mia
cara,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

●

●

Препознаје и
разликује одлике
стилова у музичком
изражавању од
првобитне
заједнице до данас.
Препознаје
одслушанe
композицијe у
односу на време
настанка..
Има позитиван
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Ехо;Галус: Патер Ностер;
Фрањо Босанац: Ричеркар
бр.
23/I
;
Андрија
Мотовуњанин: Песме и
игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба, Хендл Г.Ф.: Музика
на води (одломак),Месија
(Алелуја); Бах Ј.С.: Токата
и
фуга
d
–
mol,
Брандебуршки
концерт
бр.3 G – dur
● Преткласика и
класика(8)
Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
изненађења бр 94.G – dur,
Симфонија Д-дур бр. 104
("Лондонска");
Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика,
Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За
Елизу,
Месечева соната..
● Романтизаm (8)
Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс Ј.:Мађарске
игре по избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична симфонија ;
Романтизам у словенским
земљама:
Руска национална школа Чешка национална школа:
Глинка: Руслан и Људмила
(увертира); Бородин: Кнез
Игор (Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор); РимскиКорсаков: Шехерезада;
Чајковски: Лабудово језеро
(одломци); Сметана:
Продана невеста
(одломци); Дворжак:
Словенске игре (избор).
К. Станковић: Варијације
на песму "Што се боре
мисли моје"; Ст.
Мокрањац: X, XI и XII или
XV руковет, Козар, Њет
свјат (из Опела

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

однос преме
уметничкој музици
Самоиницијативно
посећује концерте и
друге музичке
манифестације

Разликује музичко
сценска дела према
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● Импресионизам (1)
Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
● Музика xx века (2)
Шостакович:Камерна
симфонија;
Прокофјев
С.:Ромео
и
Јулија;
Шенберг: Пјеро месечар;
Стравински:
Петрушка
(руска игра).

периоду настанка.
● Разуме међусобну
повезаност текста,
музике и покрета.
● Препознаје историјско
културни амбијент у
коме су настала
поједина дела

●

Oпера и балет
Oперета и мјузикл

3

12

Опера у XVII веку
– Монтеверди;
● Опера у XVIII веку:
озбиљна и комична опера
– Глук;
● Романтичне
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

● 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.
●

Препознаје порекло
народних
композиција према
ритмичко
мелодијским
карактеристикама

●

Прецизно изводи
ритмичкомелодијске захтеве
у оквиру задате
кореографије.

●

4

Традиционална
музика(народне
песме,игре,плесови)

12(10
)

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,електронс
ку,џез и разне
алтернативне
правце.
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слободан
Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..

● Сагледава критеријуме
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●

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...
● Сценска
музика:
Ф. Менделсон: "Сан летње
ноћи" (избор); Е. Григ:
Солвејгина песна из "Пер
Гинта", М. Равел:
Атлантида (избор).

који се односе на начине
настајања мелодијско
ритмичких образаца
раличитих музичких
жанрова.
● Разликује инструменте
по боји звука
Разликује извођачке саставе
(Соло глас-хор,Соло
инструмент-камерни саставоркестар)

●

Препознаје и реализује
елементе заједничког
музицирања

● слободан избор
композиција према
могућностима
извођача

Џез и блуз музика
Филм и филмска музика
Сценска музика

5
10

●

Оспособљавање
ученика за
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заједничко
извођење

6

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
● Ликовна култура
● Српски језик и
књижевност
● Историја
● Географија

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

6

64(60
)

Козметички техничар
Изабрана поглавља математике
трећи

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
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.
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.
Тема

Ирационалне
једначине и
неједначине

Број
часова

9

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

 Ирационалне
једначине
(квадратни корен)
 Ирационалне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 Реши
једноставније
ирационалне
једначине

Вредновање остварености
исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
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једначине
(кубни корен)
 Ирационалне
неједначине

 Реши
једноставније
ирационалне
неједначине





2.

3.

ученика на часу;
усмену проверу
знања;
писмену
провера знања;
тестове знања.

Експоненцијалне
и логаритамске
једначине и
неједначине

11

 Експоненцијалне
једначине
 Екпоненцијалне
неједначине
 Логаритамске
једначине
 Логаритамске
неједначине

 Реши
једноставније
експоненцијалне
једначине
 Реши
једноставније
експоненцијалне
неједначине
 Реши
логаритамске
једначине
 Реши
једноставније
логаритамске
неједначине

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Тригонометрија

14

 Инверзне
тригонометријске
функције и
њихови графици
 Претварање
производа
тригонометријски
х функција у збир
тригонометријски
х функција
 Претварање збира
тригонометријски
х функција у
производ
тригонометријски
х функција
 Тригонометријске
једначине
 Тригонометријске
неједначине

 Нацрта графике
тригонометријски
х функција и
наведе њихове
основне особине
 Упрости израз
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Докаже
једноставије
идентитете
применом
формуле за
претварање
производа у збир
и обрнуто
 Реши
тригонометријску
једначину
 Реши
тригонометријску
неједначину

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену провера
знања;
 тестове знања.
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4.

Системи
линеарних
једначина и
детерминанте

9

5.

Вектори

13

 детерминанте
 Израчуна
реда два и три
детерминанту
реда 2 и 3
 особине
 Примени особине
детерминанти
 крамерова
детерминанти на
теорема за
израчунавање
решавање система
детерминанте
линеарних
 Примени
једначина
Крамерову
 решавање система
теорему на
линеарних
решавање
једначина са
система
реалним
линеарних
параметром
једначина (до 3
непознате)
 Реши
једноставније
ситеме линеарних
једначина са
параметром
 Разматра решење
система
линеарних
једначина у
зависности од
вредности
реалног
параметра
 Вектори, особине
 примени каматни
вектора
рачун од сто
 Скаларни
(време дато у
производ вектора,
годинама,
колинеарни
месецима или
вектори
данима)
 Векторски производ  објасни појам
вектора
менице и на који
 Мешовити производ
начин се
вектора
употребљава
 Вектори у
 примени прост
координатном
каматни рачун на
систему
обрачунавање
 Скаларни
камате код
производ вектора
штедних улога и
задатих
потрошачких
координатама
кредита
 Векторски
производ вектора  покаже разлику
између простог и
задатих
сложеног
координатама.
каматног рачуна
Површина троугла
на датом примеру
 Мешовити

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на часу;
 усмену проверу
знања;
 писмену
провера знања;
 тестове знања.

производ вектора
задатих
координатама.
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Запремина
паралелепипеда

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

8

64

Корелација:
Рачунарство и
информатика
Математика, физика,
хемија

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
ТРЕЋИ ИЛИ ЧЕТВРТИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

64 или 60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:






Проширивање знања о разноврсности живог света;
Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и друга
жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Разноврсност 3
живог света

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

 Разноврсност живог
света (царства на
Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 дефинише
царства живог
света
дефинише основне
систематске
категорије биљног
и животињског
света

Вредновање
остварености исхода

Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања, израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).
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Вируси

4

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива бића
и значај

 дефинише појам
и порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према
њиховим
карактеристикам
а
 утврди утицај
вируса на жива
бића

3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија


4.

Протисти

5

 Царство протиста:опште
одлике,класификација ,
еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи


5.

Алге

4

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатне
алге (Bacillariophyta),
мрке алге
(Phaeophyta),зелене алге
(Chlorophyta), опште
одлике, систематика,
филогенија,екологија и
распрострањење


6.

Гљиве и
лишаји

7

 Опште одлике гљива
 Систематика гљива
 Значај гљива у природи
и привреди
 Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
 Опште одлике-

 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије према
њиховим
карактеристикам
а
 утврди утицај
бактерија на
друга жива бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе протисте
изазиваче
болести
животиња и
људи
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги
 анализира
распрострањење
сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки аспект
алги
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке

2.
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7.

Биљке

13





















компоненте лишаја
Систематика и
филогенија лишаја
Екологија и
распрострањеност
лишаја
Значај лишаја у природи
и привреди
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, систематика 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
Раздео
скривеносеменице
(Magnoliophyta): опште
одлике. Систематика
скривеносеменица:
одлике дикотила и
монокотила
Класа:
дикотилe(Magnoliopsyda

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

класе раздела
лишаја
 анализира
еколошки аспект
гљива и лишаја

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и класе
виших биљака
 анализира
еколошки аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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8.

Животиње

24





















). Фамилије: љутићи,
букве, брезе, купуси,
руже, махунарке,
помоћнице, уснатице,
главочике, еколошки
аспекти
Класа монокотиле
(Liliopsyda). Фамилије:
љиљани, шашеви траве,
еколошки аспекти
Сунђери (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
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа


 наведе
најзначајније
особине сваке
класе животиња
 анализира
еколошки аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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(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


Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

64
или
60

Корелација: микробиологија
Патологија

Козметички техничар
Историја (одабране теме)
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:







Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Ред.

број

1.

за приод 2018-2022. год.

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 културноисторијске баштине.
Тема

Село и град
некад и сад

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми






задатак
наставник
а је да на
почетку
школске
године од
дванаест
понуђени
хнаставни
х тема,
ученицим
а
предложи
шест, од
којих ће
они, као
група, у
складу са
својим
склоности
ма,
изабрати
четири,
Свакој од
четири
теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м планом.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
предграђа;
боемске четврти;
појава модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација,
метро, проблем
загађења,
одношење и
складиштење
отпада;
становање –
грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика
у начину
становања између
села и града и
између
припадника
различитих
друштвених
слојева,

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми
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
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину
становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.


Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:




праћење
остварено
сти исхода
тестове
знања.
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миграције;
осветљење – гас и
струја; грејање,
употреба соларне
енергије, кућни
апарати;
оплемињивање
стамбеног
простора).
Живот у српским
градовима и
селима у XIX и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз –
фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства;
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша,
Михаила, Милана
и Александра
Обреновића,
кнеза Александра
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ња и исхране
некад и сад
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и краљева Петра и
Александра
Карађорђевића,
Николе
Петровића,
резиденције
Јосипа Броза).

Култура одевања
од антике до
данас
(материјали,
начин обраде и
бојење, разлике
у одевању код
припадника
различитих
друштвених
група; појава
вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих
у читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).

Одевање код
Срба кроз
историју(материј
али и тканине –
кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и
код припадника
различитих
друштвених
група; грађанско
одело и европски
узори у облачењу

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
припадника
различитих
друштвених
група кроз
историју;
 препозна и
разуме
утицаје
различитих
култура на
начин
одевања код
Срба кроз
историју;
 препозна и
разуме
утицаје
различитих

1685

Школски програм

за приод 2018-2022. год.



3.

Војска, оружје и
рат некад и сад
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српског
грађанског
сталежа;
униформе
државних
чиновника,
лекара,
цариника,
професора
Лицеја и
гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).
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”).
Војска, оружје и
рат кроз историју
(војничка опрема
– одећа, оклопи,
штитови, оружје;
родови војске,
опсадне справе,
увежбавање

култура на
начин
исхране код
Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.

 уочи основна
обележја
ратова и
војне
организације
и технике од
антике до
савременог
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ратничких
вештина,
витешки
турнири,
мегдани, појава
ватреног оружја
– од
примитивних
пушака аркебуза
и мускета до
разорне
артиљерије;
увођење 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;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања,
највеће
војковође).
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

доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
начину
ратовања
кроз историју;
 уочи
карактеристи
ке развоја
оружја и
војне
организације;
 уочи основна
обележја
војне
организације
код Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
карактеристи
ке ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату
и његовим
последицама на
живот људи.
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4.



Новац и банке
кроз историју
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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
израђиван новац,
историјски
феномен
„кварења” новца;
ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
Новац у Србији



уочи основне
карактеристи
ке 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
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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).

5.

Верски живот и
обичаји кроз
историју
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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













уочи основна
обележја
веровања од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке 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
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Образовање и
васпитање
кроз историју
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човека).
Верски живот и
обичаји у новом
веку и
савременом добу
(верски
идентитет,
сличности и
разлике између
католика,
протестаната,
православаца,
муслимана,
Јевреја; атеизам).

живота код
Срба
кроз
историју;
препозна и
разуме основне
одлике верског
живота и обичаја
код Срба кроз
историју

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...).
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 –

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
код Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
образовања и
васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
значају
образовања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
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награђивање 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,гост
ионице и хотели,

условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања









опише развој
комуникациј
а од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке
комуникациј
еу
различитим
периодима;
изведе
закључак о
значају
комуникациј
е у животу
људи кроз
историју;
разуме
последице
развоја
модерних
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8.

Друштвени и
породични
живот кроз
историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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).

комуникациј
а;
 изведе
закључак о
утицају
развоја
комуникациј
а на
интеграцију
сваке нације
и друштва;
 користи
информације
са историјске
карте и
повеже их са
стеченим
знањем о
комуникациј
ама;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, 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;
 наведеосновн
а обележја
породичног
живота код
Срба кроз
историју;
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Друштвени
живот код Срба
кроз историју
(основни
празници и
њихов значај;
утицај
политичких
прилика на
празнике и
празновања,радн
и 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 међу
половима...).

упореди
карактеристи
ке
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


Породични
односи код Срба
кроз
историју(положај
мушкарца, жене
и детета;
свадбени
обичаји, однос
према старијима,
породични
празници – крсна
слава...)
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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,филм
као извор
информација о
догађајима;
филм као
масовна забава и
индустрија;
почетак ере
звучног филма,
појава
анимираних
филмова; појава
колор филмова;
филмски
фестивали и
награде;
оснивање радиостаница, појава
телевизије;
превласт
телевизије над
другим медијима
у другој
половини XXвека;
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10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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 фотоалбуми, прва
филмска
пројекција у
Србији 1896,
први српски
филмови и
биоскопи;
почетак рада
прве радиостанице – 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





уочи основна
обележја
развоја
здравствене
културе од
антике до
данас;
уочи основна
обележјаразв
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инструменти,
лекови и
лековито биље,
здравствене
установе –
манастирске
болнице,
санаторијуми,
стационари,
домови здравља,
апотеке; начини
здравствене
заштите и
превентиве,
хуманитарне
организације).


11.

Грбови и
заставе некад
и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Брига о телу и
здрављу код
Срба (утицај
животних услова
и хигијенских
прилика на
појаву болести;
најчешће
болести и
епидемије,
народна
медицина и
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







оја
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
организација
и њиховог
деловања.

 уочи основна
обележја
развоја
грбова и
застава кроз
историју;
 уочи основна
обележја
развоја
грбова и
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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,
Карађорђевића,

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.
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12.

Спорт некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Обреновића и
ПетровићаЊегоша, лав
Бранковића и
ПетровићаЊегоша, вук
Балшића,
љиљани
Котроманића...).
Улога и значај
 уочи основна
спорта од антике
обележја
до савременог
спорта од
доба (спорт као
антике до
део бриге о
савременог
здрављу и као
доба;
забава; спорт и
 разуме улогу
Олимпијске игре
и значај
у античкој Грчкој
спорта у
као основ
људском
спортских игара
друштву;
савременог доба;  именује и
спортска
опише
надметања кроз
спортске
историју –
дисциплине
најпопуларнији
заступљене
спортови,
на античким
аматерски и
Олимпијским
професионални
играма;
спорт, модерне
 наведе и
Олимпијске
упореди
игре).
карактеристи
Спорт код Срба
ке спортских
кроз историју
надметања у
(народне и
различитим
пастирске игре
периодима;
као прва
опише развој
спортска
спортског
надметања, прва живота код Срба.
спортска
друштва,
оснивање
Српског
олимпијског
клуба 1910,
учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва
и клубови;
савремени спорт
и спортски
живот).
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Укупан број часова:



Корелација: Српски језик и књижевност



Географија
Социологија са правима грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Ликовна култура
Музичка култура







Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Хемија- изборни предмет
III

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Дисперзни
системи
1.

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ по
темама






Класификације
дисперзних система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни
састав раствора
Разблаживање
раствора
Колигативна
својства раствора
неелектролита

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

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,
молалност раствора;
Прерачуна један начин
исказивања садржаја

Вредновање
остварености
исхода
Врши се кроз:
 Усмену
проверу
знања
 Писану
проверу
знања
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раствора у други;
Израчуна садржај
раствора добијеног
разблаживањем;
Израчуна садржај
раствора добијеног
мешањем два раствора
исте супстанце
различитог садржаја;
Објасни снижење
температуре мржњења,
повишење температуре
кључања раствора у
односу на растварач;
Одреди тремпературу
кључања раствора
неелектролита;
Израчуна осмотски
притисак у раствору
неелектролита

Раствори
електролита
2.

25











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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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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27










Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукционе
реакције
Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
Објасни квалитативно и
квантитативно значење
хемијских формула;
Израчуна масени
елементарни састав
једињења на основу
молекулске формуле;
Одреди емпиријску
формулу једињења на
основу масених односа
елемената у њему;
Одреди емпиријску
формулу на основу
масеног елементарног
процентног састава
једињења;
Објасни квалитативно и
квантитативно значење
хемијске једначине;
Пише хемијске једначине
важних хемијских
реакција;
Одреди коефицијенте у
хемијским једначинама;
Тумачи појам
оксидационог броја;
Разликује оксидационо и
редукционо средство у
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66

реакцији
оксидоредукције;
Примени метод
електронског биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини реакције
оксидоредукције;
Општа хемија, Аналитичка хемија, Физика,
Биологија, Фармацеутска хемија

Корелација:

Козметички техничар
Хемија биомолекула

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

III

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Број
Ред.
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми
број
Тема
САДРЖАЈИ по теми
остварености исхода
ученик ће бити у стању
да:


1.

Угљени хидрати

16






Хемијска структура и
својства моносахарида:
пенотозе (рибоза и
дезоксирибоза), хексозе
(глукоза, маноза,
фруктоза)
Хемијска структура и
својства олигосахарида:
малтоза, лактоза,
сахароза
Хемијска структура и
својства
полисахарида: скроб,
целулоза, гликоген
Улога угљених хидрата












Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Фишеровим
пројекционим
формулама представи
структуру молекула
моносахарида
ојасни настајање
цикличних
(полуацеталних и
полукеталних) облика
молекула
моносахарида
Хејвортовим
перспективним
формулама прикаже
цикличне форме
молекула
моносахарида
објасни разлику
између Фишерових и
Хејвортових формула
моносахарида
објасни појам
аномерије
хемијским
једначинама







праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
усмену
проверу знања
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2.

Липиди

13









16

3.

Протеини







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Класификације липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска структура
неосапуњивих липида
Стероидни хормони
Биолошки значај
липида

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

представи:
дехидратацију,
епимеризацију,
грађење гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
 тумачи биолошки
значај моносахарида
 објасни настајање
гликозидне везе међу
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
 наводи критеријуме за
класификацију
липида
 објасни хемијску
структуру
осапуњивих липида
 класификује
осапуњиве липиде
према хемијском
саставу
 тумачи биолошки
значај масти и уља,
фосфоглицерида,
сфинголипида и
воскова
 објасни хемијску
структуру
неосапуњивих липида
 разликује стероле,
жучне киселине и
стероидне хормоне
 тумачи биолошки
значај холестерола,
жучних киселина и
стероидних хормона







објасни физичка
својства
аминокиселина
тумачи појам
изоелектричне тачке
катјонског, анјонског
и цвитерјонског
облика
аминокиселине
класификује
аминокиселине и
протеинске
аминокиселине
објасни примарну,
секундарну,











праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
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дејства, фактори који
утичу на активност
ензима, номенклатура









4.

Нуклеинске
киселине



6





Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и
пиримдинске базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција
ДНК и РНК









5

5.



Витамини




Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска структура
липосолубилних
витамина
Хемијска структура
хидросолубилних
витамина








Укупан број часова:

56

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
објасни разлику
између 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 киселина
објасни разлику
између 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










праћење
остварености исхода
тестове знања
активност на часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

Корелација:
Хемија
Медицинска
биохемија

Образовни
профил:
Назив
предмета:
Разред:

Козметички техничар
ФИЗИКА ИЗБОРНИ
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд Теоријска настава:

часова:
Недељни фонд
часова:

58
2

Настава у блоку:

Практична настава:

6

Подела одељења
у групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1704

Школски програм
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Циљеви предмета:













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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.

Ред.
број
Тема
Закони одржања

Број
часов
а

16

1.

Препоручени САДРЖАЈИ по теми






2.

Основе
молекулске
кинетичке
теорије

20

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Закон одржања масе,
наелектрисања, енергије...
Изолован систем. Закони
одржања импулса и
момента импулса
Закон одржања енергије у
механици
Еластичан и нееластичан
судар



Демонстрациони огледи:
- Закони одржања импулса
(помоћу куглице са опругом
или колица са епруветом у
којој се вода загрева и
испарава)
- Закон одржања енергије.
Максвелов диск
 Лабораторијска вежба:
- Провера закона одржања
енергије (колица са тегом
 Молекулска структура
супстанције.
Међумолекулске силе

Топлотно кретање молекула.
Температура (термометри).
 Расподела молекула по

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода



разуме општи
карактер и значај
закона одржања у
физици
 зна основне
законе одржања
 разликује
еластичан и
нееластичан судар
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне и
израчуна грешке при
мерењу
 зна молекулску
структуру
супстанције и
разуме деловање
међумолекулских
сила
 разуме топлотно
кретање молекула
 разуме појам
идеалног гаса
 разуме и користи
основне
параметре гасног
стања: притисак,
запремина,
температура
 разуме
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Флуиди
(течности и
гасови)

Укупан број
часова:

22

брзинама
 Идеалан гас. Притисак гаса
 Једначина стања идеалног
гаса. Изопроцеси и гасни
закони
 Демонстрациони огледи:
– Брауново кретање. Рејлијев
оглед
- Изотермски процес
 Лабораторијска вежба:
Провера Шарловог закона
 Модел флуида.Статика
флуида (Паскалов закон,
хидростатички и
аеростатички притисак, сила
потиска)
 Динамика флуида (једначина
континуитета, Бернулијева
једначина)
 Вакуум пумпе у медицинској
инструментацији
 Кретање вискозне течности .
Ламинарно и турбулентно
кретање, Рејнолдсов број.
Проток (Поазјеов закон)
 Протицање крви кроз крвне
судове. Пулсни талас.
Турбуленције у крвотоку
 Кретање тела кроз течност
или гас (Стоксов закон)
 Физички модел крвних
судова, рад срца. Мерач
крвног притиска, класични и
дигитални
 Површински напон течности.
Квашење и Лапласов
притисак
 Капиларне појаве. Примена
Лапласове једначине у
медицини
 Гасна емболија

64

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички -техничар
Локига са етиком
3

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд

изопроцесе и
гасне законе
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне и
израчуна грешке при
мерењу
 разуме модел
флуида и зна
основне законе
статике флуида
 решава проблеме
везане за
динамику флуида
и примењује
хидродинамичке
законе у струци
 разуме кретање
вискозних
течности
 разуме кретање
тела кроз
течности и гасове
и стечена знања
примењује у
струци
 разуме појам
површинског
напона течности
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне и
израчуна грешке при
мерењу

Настава у блоку:

Практична
настава:

68
2

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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часова:
Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:





Ред.
број

Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и
развој личности
Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и
свакодневном животу
Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка
питања савременог друштва
Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о
друштвеним проблемима
Тема

Број
часова

Увод у логику

3

- Појам и подела
логике.
- Логика као наука о
форми мишљења
- Основни логички
принципи (идентитет,
непротивуречност и и
искључење трећег)

Формална
логика: појам
суд закључак

7+7+11

-Разлика између
појма, ствари и
представе,
- Врсте појмова
- Обим и садржај
појма Односи међу
појмовима
- Дефиниција и деоба
- Суд и врсте судова
- Истиносна вредност
сложених судова
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција)
- Комбинована
подела судова,
расподељеност појма

1.

2.

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

- препозна да и сам већ
користи логику као и
граматику
- разликује мишљење
од маште, надања,
опажања и наводи
примере из
свакодневног живота
- искаже дефиницију
логике, - разуме и опише
у чему се састоји
формални карактер
логике
- разликује принципе
мишљења,
- наведе примере за
основне логичке
принципе и симболички
их приказује
-увиди разлику између
појма, термина, опажаја,
предмета, представе
-разликује обим и
садржај појма,
- увиђа однос између
обима и садржаја,
-наводи пример за обим
и садржај и дефинише
обим и садржај појма
-препознаје и именује
појмове, набраја их,
- уочава разлику између
појединачних и општих
појмова препознаје
односе међу
појмовиима и именује
их (субординација,
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- Односи међу
судовима (логички
квадрат)
-Врсте закључивања
Непосредно
закључивање –
конверзија,
обверзија, логички
квадрат Посредно
закључивање –
индукција, аналогија
и дедукција
- Фигуре
категоричког
силогизма, модуси
категоричког
силогизма Хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
-Доказ
- Примери
индуктивног и
дедуктивног
закључивања у
наукама.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

координација,
контрарност) и графички
приказује односе међу
појмовима
- наведе делове
дефиниције
- даје примере
дефиниције из своје
струке
- разликује прешироку и
преуску дефиницију
- разликује чланове
деобе од принципа
деобе
- увиђа значај принципа
деобе самостално
изводи једну деобу
-разликује субјекат и
предикат суда и увиђа
значај копуле за
квалитет суда
-препознаје форму
сложеног суда,
разликује и именује
логичке везнике
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција) и наводи
примере
- разликује квантитет и
квалитет суда,
- препознаје форму
а,е,i,o суда и наводи
примере
- именује односе међу
судовима
- препознаје
индуктивно, дедуктивно
и закључивање по
аналогији на примерима
из свакодневног живота
увиђа да и сам користи
наведене форме
закључивања, именује
их и разликује
- демонстрира
конверзију и обверзију
на примерима
- наведе и објасни
четири фигуре
силогизма
- изводи задате модусе
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силогизма излаже
примере за хипотетички
и дисјунктивни
силогизам
- повезује форме
закључивања у облику
доказа
-разликује случајне од
намерних логичких
грешака
- примењује форме
закључка и доказа
- препознаје и именује
логичке грешке:
увођење четвртог појма
у силогизам,
нерасподељен појам,
замена теза,
argumentum ad
hominem, post hoc ergo
propter hoc.

3.

Логичке
грешке

6

-Паралогизми и
софизми
- Грешке у закључку
- Грешке у доказу
- Грешке у
аргументацији

4.

Појам и значај
етике

4

-Настанак и предмет
етике
- Појам норме и појам
морала
- Разлика између
обичајних, правних и
етичких норми

-набраја правила
(норме) из различитих
сфера живота
- издваја правила која
слободно прихватамо и
разликује их од оних
која имају спољашње
порекло
- дефинише предмет
етике

5.

Лични
идентитет,
слобода и
одговорност

14

-Улога визуелног
идентитета у
формирању личног
идентитета међусобни утицаји
- Појмови пола и рода
- Утицај медија на
релативизацију
етичких вредности
- Естетски и етички
идеал
- Тело и интервенције
на телу
- Сајбер идентитет,
- морал и слобода
избора

-набраја како се све
манифестује лични
идентитет
- разликује утицаје који
формирају лични
идентитет (разликује
род и пол)
- увиђа колика је моћ
визуелног идентитета
- препознаје утицај
медија на креирање
визуелног идентитета
- уочава разлику између
модних и етичких
императива
- супротставља медијски
наметнуте животне
идеале и етичке
вредности

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

16
Основне
етичке норме и
вредности

Укупан број часова:

-Пријатељство
- Верност
- Породица
- Љубав
- Морално добро
- Донација органа
- Сурогат мајка
- Клонирање

-препознаје важније
људске вредности
- разликује слободне од
самовољних и
наметнутих поступака
- схвата постојање
слободе избора као
услова моралног
поступања
- разуме везу између
избора и одговорности
- упоређује одговорне и
неодговорне поступке
- може да расправља о
томе да ли је извор
морала у нама или
изван нас (аутономна и
хетерономна етика)
- увиђа разлику имеђу
основних етичких
праваца

Корелација: Грађанско

васпитање
Биологија
Српски језик
Историја
Веронаука

Образовни профил:
Козметички техничар
Назив предмета:
Инфектологија
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 /2015. година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична
часова:
настава:
64
/
/
/
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у
/
групе:
Циљеви предмета:
 Стицање знања о значају и циљевима инфектологије, општим карактеристикама, клиничкој слици,
дијагностици и терапији заразних болести;
 Стицање знања о патологији, патогенези заразних болести, чија класификација је извршена на основу
епидемиолошких карактеристика, према улазном месту инфективног агенса;
- Стицањем ових знања, ученик ће знати који су путеви преношења и мере заштите најчешћих заразних
болести у нашој популацији, као и у свету, и тиме учествовати како у спречавању ширења ових болести,
тако и у мерама личне заштите у свом професионалном раду
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода
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Општа
инфектологија

16

• Предмет инфектологије;
појам и значај;
• Епидемиологија
инфективних болести.
Основни појмови.
Вограликов ланац;
• Мере за спречавање и
сузбијање заразних
болести.
• Етиологија заразних
болести. Агенс, патогенеза
заразних болести.,
клиничка слика, дијагноза
заразних болести,
дијагностичка процедура,
специфична терапија
заразних болести;
• Симптоматска терапија и
хигијенско-дијететски
режим заразних болести.;
• Класификација заразних
болести на основу
епидемиолошких
карактеристика.

• препозна
специфичности
клиничке слике и тока
заразних болести, што
ће му омогућити
лакше праћење и
учење болести из
области специјалне
инфектологије;
• објасни које су
најважније
дијагностичке
процедуре и када се
примењују;
• објасни који су
терапијски принципи
заразних болести и
како се примењују;
• примени мере за
спречавање
настанка и
сузбијање
заразних
болести.





Респираторна
обољења

12

• препозна које заразне
болести, чије је улазно
место слузница
респираторног тракта,
имају највећи значај у
општој популацији;
• препозна болести из
ове групе;
• препозна које су мере
заштите, како и када
их треба применити;
• разликује и
примени
специфичне
мере заштите
у односу на
ову групу
обољења





Цревна
обољења

12

• Инфективни агенс, пут
преношења, инкубација,
клиничка слика, дијагноза
и терапија;
• Заједничке карактеристике
осипних грозница:
Варицела; Херпес зостер.
Морбили. Рубела.
Шарлах;.
• Стрептококозе.
Дифтерија; Круп.;
• Грип. САРС. Инфективна
мононуклеоза. Заушке.
Велики кашаљ;
• Менингеални
синдром:
етиологија,
патогенеза,
улазна места,
путеви
преношења,
дијагноза и
терапија
менингитиса.
Мере заштите
• Инфективни агенс, пут
преношења, инкубација,
клиничка слика, дијагноза,
терапија и мере заштите
заразних болести чије је
улазно место дигестивни
тракт;
• Саламонелозе. Шигелозе.
Амебна дизентерија.
Колера. Полиомиелитис.
Стафилококна тровања
храном. Ботулизам.

• Препозна које заразне
болести, чије је улазно
место слузница
дигестивног тракта,
имају највећи значај у
општој популацији;
• препозна болести из
ове групе;
• препозна и примени
мере заштите, како и
када их треба
применити;





1.

2.

3.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

тестове знања
усмено излагање
активност на
часу
 домаћи задатак

тестове знања
усмено излагање
активност на
часу
 домаћи задатак

тестове знања
усмено излагање
активност на
часу
 домаћи задатак
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4.

Векторска
обољења

за приод 2018-2022. год.

6

•

•
•
•
•
•

5.

Антропозоонозе

10

6.

Посебне
заразне болести

8

Трихинелоза;
• Акутни вирусни
хепатитиси:
етиологија,
патогенеза,
улазна места,
путеви
преношења,
дијагноза и
терапија. Мере
заштите.
Вакцинација.
Инфективни агенс, пут
преношења, вектор,
инкубација, клиничка
слика, дијагноза, терапија
и мере заштите заразних
болести:
Пегави тифус;
Брилова болест;
Маларија;
Лајшманиоза;
Кала азар;
• Лајмска болест.

• Инфективни агенс, пут
преношења, инкубација,
клиничка слика, дијагноза,
терапија и мере заштите
заразних болести:
• Лептоспирозе;
• Антракс;
• Q грозница;
• Бруцелоза;
• Туларемија;
• Беснило;
• Тетанус.
 Инфективни агенс, пут
преношења, инкубација
клиничка слика, дијагноза,
терапија и мере заштите
заразних болести;
 Синдром стечене
имунодефицијенцијеСИДА;
 вирусне хеморагичне
грознице (Хеморагична
грозница са бубрежним
синдромом;

Кримска-Конго
хеморагична грозница;

Марбуршка хеморагична
грозница;
 Ебола;
 Жута грозница
 Денга.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

•

објасни важност
примене
општих мера
заштите од
ове групе
обољења.

• препозна која се
обољења најчешће
преносе векторима и
који инсекти их
најчешће преносе или
су најзначајнији у том
контексту;
• објасни колики је
значај заразних
обољења чије улазно
место може бити
кожа;
• препозна болести из
ове групе;
• знати како и када
применити
мере за
спречавање
обољења.
• препозна које болести
могу да се пренесу са
животиња на људе;
• препозна болести из
ове групе;
• објасни како и
када
применити
мере за
спречавање
обољења.;





Препозна које су
заразне болести још
увек од значаја код
нас и у свету, а могу
имати епидемијски и
пандемијски карактер;
препозна болести из
ове групе;
објасни како и када
применити мере за
спречавање обољења.










тестове знања
усмено излагање
активност на
часу
 домаћи задатак

тестове знања
усмено излагање
активност на
часу
 домаћи задатак




тестове знања
усмено излагање
активност на
часу
 домаћи задатак
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.






Корелација:

64



Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Анатомија и физиологија
Патологија
Фармакологија
Микробиологија са
епидемиологијом
Хигијена и здравствено васпитање

Козметички техничар
Култура тела
3

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

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 унапређењу 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 унапређењу здравља и превенцији поремећаја;
 Развијање способности комуникације и дијалога са корисником;
 Оспособљавање за промоцију здравог стила живота.
Ред.
број

Модул

Здравље и спорт
1.

Број
часова

16

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу








Фактори који утичу на
здравље;
Физичке
способности,
издржлјивост, снага,
гипкост;
Метаболизам и
енергетске потребе
здравих особа;
Утицај физичке
активности на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршетку модула
ученик ће бити у
стању да:






разуме
факторе који
зтичу на
здравље;
разуме утицај
физичке
активности на
метаболичке
процесе;
примени
принципе

Вредновање
остварености исхода

Праћење
остварености исхода
Активност на часу
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за приод 2018-2022. год.












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.













2

22
Корективна
гимнастика












Локомоторни
систем;
Постурални статус,
постурални
деформитети;
Деформитети
кичменог стуба,
узроци настанка;
Значај физичке
активности у
превенцији
постуралних
деформитета;
Вежбе за
превенцију и
корекцију кифозе;
Вежбе за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









правилне
исхране;
уочи значај
превенције
целулита,
примени
веђжбе за
превенцију и
уклањање
целулита;
примени
вежбе
обликовања;
примени
вежбе за
јачање и
обликовање
руку и
раменог
појаса;
примени
вежбе за
јачање и
обликовање
трупа;
примени
вежбе за
јачање и
обликовање
карличног
појаса и ногу;
примени
вежбе за
развој опште
издржљивост
и и гипкости.
сагледа
постурални
статус;
уочи
постуралне
деформитете;
примени
комплексе
корективних
вежби за
превенцију и
корекцјију
деформитета
кичменог
стуба
примени
комплексе

Праћење
остварености исхода
Активност на часу
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за приод 2018-2022. год.








превенцију и
корекцију сколиозе;
Вежбе за
превенцију и
корекцију лордозе;
Вежбе дисања;
Везбе за превенцију
и корекцију
деформитета зглоба
колена;
Вежбе за
превенцију и
корекцију равног
стопала.







3

Фитнес

20

















Фитнес центри;
Трнажери;
Физичка способност
и физичка
припрема;
Аеробни и
анаеробни физички
рад;
Исхрана и физичка
активност;
Програм вежби за
почетнике
Програм вежби за
повећање мишћне
снаге;
Програм вежби за
повећање мишићне
издржљивости;
Стречинг;
Пилатес;
Структура часа

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











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.

зна садржаје
фитнес
центара;
разуме
поделу
тренажера,
користи
тренажере;
разуме
основе
физиологије
физичког
рада;
примени
принципе
правилне
исхране код
спортисте
рекреативца;
примени и
организује

Праћење
остварености исхода
Активност на часу
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за приод 2018-2022. год.
аеробног вежбања;

total body workout;

Аеробик, high-low;

Stepaеробик;
aqua fitness









програм
вежби за
почетнике;
примени и
организује
програм
вежби за
развој
издржљивост
и;
примени
вежбе
истезаља;
уради
пилатес
вежбе за
различите
мишићне
групе;
изведе
аеробно
вежбање уз
музику.



4

Култура и естетика

6










Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

64

Појам културе,
начин опхођења и
комуникација са
клијентом;
Појам естетике,
лепота је
субјективни
доживљај;
Суочавање са
стресом и поступци
опуштсња;
Релаксација;
Аутогени тренинг.






уме
правилно да
се опходити
и
комуницира
са клијентом;
разуме појам
естетике;
примени
поступке
опуштања

Праћење
остварености исхода
Активност на часу

Корелација:
 Физичко
васпитање
 Сви стручни
предмети

Козметички техничар
Верска настава
Трећи

Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном
гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.

Број 110-00-00253/2016-04

Годишњи фонд
часова:
Недељни фонд часова:

Теоријска настава:

Подела одељења у
групе:

/

32
1

Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски поглед
на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој историјски
припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и духовним
искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских
искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Ред.
број

1.

2.

Тема

I – УВОД
1. Понављање
кључних појмова
обрађених у
другом разреду
средње школе

II – ХРИСТОС
ИСТИНИТИ БОГ
И ИСТИНИТИ
ЧОВЕК
2. Господ Исус
Христос: Нови
Адам, Месија и
Емануил
3. Исус Христос –
Оваплоћени
Логос Божји
4. Христос
истинити Бог и
истинити Човек
5. Теологија
иконе
(систематизација
теме)

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

1

• Специфичности
наставе
Православног
катихизиса у средњој
школи и гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених садржаја о
стварању света и
човека, прародитељском
греху и историји
спасења.

4

• Господ Исус Христос:
Нови
Адам, Месија и Емануил;
• Исус Христос –
Оваплоћени Логос
Божји;
• Христос истинити Бог и
истинити Човек.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава Православног
катихизиса у току 3.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног
катихизиса обрађеног
у
претходном разреду
школовања.

Вредновање
остварености исхода

Евалуација наставе
Евалуацију наставе
(процењивање
успешности реализације
наставе и
остварености задатака и
исхода наставе)
наставник ће остварити
на два начина:
• процењивањем
реакције ученика или
прикупљањем коментара
ученика путем
анкетних евалуационих
листића;
•провером знања које
ученици усвајају на часу и
испитивањем ставова;

• сагледа садржаје
којима ће се бавити
настава
Православног
катихизиса у току 3.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног
катихизиса обрађеног
у
претходном разреду
школовања.
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3.

III -ПРИБЛИЖИЛО
СЕ ЦАРСТВО
БОЖЈЕ...
6. Почетак
Христове
проповеди

за приод 2018-2022. год.
6

•Христова проповед;
•Беседа на гори;
• Параболе о Царству
Божјем;
• Царство Божје – циљ
Христове проповеди.

7. Блаженства
8. Беседа на гори
9. Параболе о
Царству Божјем
10. Царство Божје
–циљ Христове
проповеди
(систематизација
теме)
4.

IV - ГДЕ ЈЕ
ХРИСТОС ТУ ЈЕ И
ЦАРСТВО БОЖЈЕ
11. Где је Христос
ту је и Царство
Божје
12. Преображење
Христово и објава
Његовог
страдања
13. Лазарево
Васкрсење и
Улазак Христов у
Јерусалим
14. Тајна Вечера
слика Царства
Божјег
15. Христос Нова
Пасха

• моћи да закључи да
је Царство Божје
заједница са Христом;
• моћи да увиде
актуелност Христове
проповеди
• знати да је Христова
делатност и проповед
позив свима у Царство
Божје;
• моћи да увиде како
поуке из Христове
проповеди могу да
примене на сопствени
живот.


8

• Где је Христос ту је и
Царство Божје;
-Преображење Христово
и објава Његовог
страдања;
- Лазарево Васкрсење и
Улазак Христов у
Јерусалим;
-Тајна ВечераХристос Нова Пасха;
Свети Дух Утешитељ –
Дух
заједнице и Цар
Небески.

16. Вазнесење и
Други Долазак
Христов
17. Свети Дух
Утешитељ – Дух
заједнице и Цар
Небески
(систематизација
теме)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да повеже
догађај Преображења
са
литургијском песмом
«Видјехом свјет
истиниј...»;
• моћи да разуме да је
свака заједничка
трпеза израз
заједништва;
• моћи да разуме да
Христос Тајном
Вечером
установљује начин на
који ће остваривати
заједницу са својим
ученицима у све дане
до свршетка века;
• моћи да разуме да
сва радост хришћанске
вере извире из свести
о победи над смрћу и
Христовом сталном
присуству;
• моћи да,
причешћујући се,
доживљава себе
као учесника Тајне
Вечере;
• моћи да у основим
цртама изложи смисао
Христовог страдања и
смрти;
• моћи да објасни да
се Христос вазноси на
небо да би узнео
људску природу Оцу;
• моћи да разуме да се
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4

• Покајање и праштање;
• Труд и ревност;
• Вера и формализам у
вери;
• Света Литургија –
пројава Царства
Небеског.

4

• Крштење и
Миропомазање;
• Покајање и исповест;
• Свештенство;
• Света Литургија –
светајна Цркве

V - МОЈ ЖИВОТ У
ХРИСТУ
18. Покајање и
праштање
19. Труд и
ревност
20. Вера и
формализам у
вери
21. Света
Литургија
– пројава Царства
Небеског
(систематизација
теме)

6.

VI СВЕТОТАЈИНСКИ
ЖИВОТ ЦРКВЕ
22. Крштење и
Миропомазање
23. Покајање и
исповест
24. Свештенство
25. Света
Литургија
– Светајна Цркве

Христос вазноси на
небо да би наша вера у
Христа била
слободна(а не
изнуђена);
• знати да је општење
са Христом и данас
могуће у заједници
Духа Светога – у Цркви.
• моћи да разуме да
покајање(преумљење)
значи постављање
Царства Божјег за
приоритет живота;
• моћи да разуме да
покајање подстиче
човека да тражи
Царство Божје;
• знати да истински
однос са Богом не сме
бити формалистички;
• бити свестан значаја
испуњавања Христових
заповести у свом
животу;
• схватити да се
учешћем на Литургији
учествује у Царству
Божјем.
• моћи на основном
нивоу да тумачи
новозаветна
сведочанства о значају
Крштења;
• моћи да схвати да је
Крштење прихватање
позива на светост;
• моћи да објасни да
Миропомазање
значипримање дарова
Светог Духа за
служење у
Цркви;
• моћи да схвати да су
исповест и покајање
повратак у наручје
Очево и заједницу
Цркве;
• знати да су службе у
Цркви дарови Духа
Светога;
• моћи да међусобно
разликује различите
службе у Цркви
(епископ, свештеник,
ђакон,
лаик) и увиди њихову
повезаност;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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• бити свестан да све
Тајне свој смисао
добијају у Литургији.

7.

VII НОВОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
26. Анафора
светог Василија
Великог
27. Литургијски
контекст молитве
Оче наш
28. «Ако једном
од
ових малих
учинисте, мени
учинисте...»
29. Христов однос
према
потребитима
30. Сви сте једно
у
Христу

5

• Ако једном од ових
малих учинисте, мени
учинисте...;
• Христов однос према
потребитима;
• Сви сте једно у
Христу...

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

• Анафора светог
Василија
Великог;
• Литургијски контекст
молитве Оче наш;

32

Корелација:
1.Српски језик и
књижевност
2.Грађанско васпитање
3.Историја
4.Екологија
5.Географија
6.Ликовна култура
7.Психологија
8. Социологија
10.Музичка култура

Козметички техничар
Грађанско васпитање 3
3

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

• моћи да препозна
догађаје из историје
спасења у Анафори
Василија Великог;
• моћи да тумачи
молитву Оче наш као
литургијску молитву;
• моћи да разуме да
братска хришћанска
љубав своје порекло
има у примеру
Христове љубави;
• бити свестан да
хришћанско
братољубље
превазилази крвно и
национално порекло;
• моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 3.
разреда средње
школе.

година. )
Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Циљеви предмета:

9.

Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
10.
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.
Ред.
број

1.

2

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

ДЕМОКРАТИЈА
И ПОЛИТИКА

4

 Демократија,
политика и власт
 Функционисања
институције
демократије
 Механизми и
начини контроле и
ограничења власти
у демократском
поретку

ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО

10

Тема

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

 Објасни појмове
демократија,
политика, власт,
грађански живот
 Наведе разлике
између демократског
и недемократског
начина одлучивања
 Објасни разлике
између непосредне и
посредне
демократије
 Анализира различите
начине ограничавања
власти
Разликује надлежности
законодавне,извршне и
судске власти
 Однос државе и
 Разуме политичко
грађанског друштва
одређење појма
грађанин/грађанка
 Појам грађанина
 Разуме значај
 Значај и начин
поштовања закона у
учествовања
демократској држави
грађанина у
политици
 Објасни улогу
локалне самоуправе и
 Улога грађана у
послове којима се она
остваривању права
бави

 Објасни
карактеристике и
улогу цивилног
друштва
 Наведе могућности
утицаја грађана на
власт, правни и
политичи систем
(различите форме
грађанског
удруживања,
различите форме
грађанских
иницијатива и акција)
 Идентификује и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

Праћење
остварености исхода
Активност на часу
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анализира факторе
који ометају/
подстичу
демократски развој
друштва

3

ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И
ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

9

 Право на грађанску
иницијативу
 Партиципација
грађана у процесу
доношења одлука
и право на
самоорганизовање
грађана
 Улога невладиних
организација
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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
грађанске
иницијативе
Наведе надлежности
општине и послове
којима се она бави
Разликује формалну
од нефомалне
иницијативе
Наведе форму и
садржај формалног
предлога грађанске
иницијативе
Наведе
структуру,функционис
ање, правила и
процедуре рада
Скупштине
Изведе симулацију
заседања Скупштине
поштујући све
процедуре у процесу
доношења одлука на
предлог грађана
Oбјасни појам,
карактеристике, улогу
и врсте удруживања
грађана
Идентификује и
анализира активности
и акције удружења
грађана у својој
локалној заједници.

1722

Школски програм

за приод 2018-2022. год.



4

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

Укупан број часова:

9

 Избор проблема
 Идентификација
могућих решења
 Припрема нацрта
акције
 Реализација акције
(ван редовних
часова и учионице)
 Анализа
реализоване акције
Представљање
резултата акције

32

Корелација:

Идентификује
проблеме у својој
локалној заједници
 Анализира изабране
проблеме, изучава
их
 Предлаже
активности и
дискутује о њима са
осталим члановима
тима
 Сарађује са
члановима тима и
учествује у
доношењу одлука
 Формулише циљеве
и кораке акције
 Иницира активности
,прати их и оцењује
Представипутем јавне
презентацијунацрт
акције и резултате
акције

 Српски језик и књижевност
 Историја
Социологија са правима грађана

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Српски језик и књужевност
четврти

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

90
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у групе:

/

Циљеви предмета:










Ред.
број

1.

Упознавање са одликама савремене поезије, њеним представницима и делима
Упознавање са књижевнотеоријским појмовима, специфичностима савремене прозе, њеним
представницима и делима
Упознавање са основним одликама савремене драме, представницима и делима
Упознавање са писцима и делима светске књижевне баштине
Систематизовање знања из синтаксе
Оспособљавање ученика за примењивање знања из 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
Тема

Савремена
поезија

Број
часова

11

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

 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)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

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

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
остварености
теме кроз
тестове,
писано и
усмено
изражавање
и писмене
задатке
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Савремена
проза

30

 Структурни чиниоци
прозног
књижевноуметничко
г 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)
 Меша Селимовић:
„Дервиш и смрт“
 Добрица Ћосић:
„Корени“
 Добрица Ћосић:
„Време смрти“
(избор одломака)
 Књижевна критика.
Петар Џаџић: „О
Проклетој авлији“

 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

Савремена
драма

10

 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

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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позориште
Шопаловић“

Класици светске
књижевности

8

 В: Шекспир:
„Хамлет“
 Е. А. По: „Гавран“
 Ф. М: Достојевски:
„Злочин и казна“

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

Синтакса

7

 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)

 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

5

 Правописни знаци
Општа правила
интерпункције у
реченици

 примени правописне
знаке у складу са
језичком нормом
 употреби знаке
интерпункције у складу
са језичком нормом

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Култура
изражавања

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
19







90

Корелација:

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Писање есеја
Говорне вежбе
Школски писмени
задаци 4х2+2
Административни
функционални стил
(писање молбе, жалбе,
биографије)

 напише есеј поштујући
структуру ове
књижевне врсте
 састави биографију,
молбу, жалбу,
приговор…
 процењује вредност
понуђених културних
садржаја

Интегративни наставни приступи са општим и стручним предметима, са
уметничким, образовним и културним институцијама, у редовној и
процесној настави у складу са темом и наставним садржајем.

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Енглески језик
Четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 /2015. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

1.

Тема

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
 Образовање
 Друштвено уређење и
политички систем у
земљама чији се језик
учи
 Културни живот
 Медији
 Историјске везе
Србије и земаља чији
се језик учи
 Свет компјутера

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(планови за
будућност, посао и
каријера)
 Образовање
(могућност
образовања у
иностранству,
размена ученика,
усавршавање у
струци)
 Друштвено уређење и
политички систем у
земљама чији се језик
учи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 разуме суштину

битнихинформа
ција са радија
или телевизије,
презентација
или дискусија о
актуелним
збивањима или
о стварима које
се њега тичу на
приватном и
прoфесионално
м плану,
уколико се
говори
разговетно

Вредновање
остварености
исхода

Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак
Усмено
испитивање

1727

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
 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)

стандарднимјез
иком
 разуме смисао
сложенијих
текстова
шематских
приказа,
упутстава,
уговора
 разуме и

користи
обавештења из
стручних
текстова
везаних за
струку

СТРУЧНЕ ТЕМЕ
 разуме текстове



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, уређаји
опрема;
 гране
медицине/стоматоло
гије;
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

у којима се
износи лични
став или
посебно
гледиште
 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
догађају или са
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

60

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;

Корелација:

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Хемија

Козметички техничар
Француски језик
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

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
препричава садржај
текста, разговора,
договора

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(планови за
будућност, посао и
каријера)
 Образовање
(могућност

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 разуме суштину

битнихинформа
ција са радија
или телевизије,
презентација
или дискусија о
актуелним

Вредновање остварености
исхода
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на часу
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образовања у
иностранству,
размена ученика,
усавршавање у
струци)
 Друштвено уређење 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)

СТРУЧНЕ ТЕМЕ









2.

збивањима или
о стварима које
се њега тичу на
приватном и
прoфесионално
м плану,
уколико се
говори
разговетно
стандарднимјез
иком
 разуме смисао
сложенијих
текстова
шематских
приказа,
упутстава,
уговора
 разуме и

користи
обавештења из
стручних
текстова
везаних за
струку
 разуме текстове

у којима се
износи лични
став или
посебно
гледиште

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
људски ресурси
унутар струке : звања,
опис послова,
одговорности и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



представи
припремљену
презентацију
која се односи
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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;



Укупан број часова:

Образовни
профил:

60

Корелација:

на теме везане
за области
личног
интересовања,
школско
градиво или
струку
 говори о
утисцима,
употребљавају
њи 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
супротстављањ
е мишљења
 напише
извештај или
протокол о
догађају или са
састанка
 писмено
конкурише за
неки посао
- стручни предмети
- матерњи језик

Козметички техничар

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Руски језик
четврта

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

25
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

1.
Проблемы
молодежи

5

Текст:»Война без особых
причин»Профессии.Мол
оде
Жный сленг

Знакомство с
прфессиями.Проблемы
современной молодежи

Умение рассказать
об отношениях
С родителями

2.

Путешествуй с
нами

5

Туризм и его плюсы и
минусы.Глаголы
движения.Морской
круиз

Рассказать о
путешествиях

Умение передать
плюсы и минусы
виртуального
туризма

3.

Театр и кино

5

Текст: «Интервью с
режиссером Алексеем
Балабановым».Несклоня
емые сущест.Театры в
России

Рассказать о театре и
кино.Знакомство с кру
пнейшими театрами
России

Умение описать
спектакль,
фильм

4.

Природные и
хозяйственные

5

богатства

Текст:»Когда закончится
нефть»Сущест. с разными
лек
сическими значениями.
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Знакомство с
самыми главными
природными
ресурсами России

Умение употреблять
слова в предложении
Аудирование
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5

Как определиться с
будущей
профессией.Причастия.
О поиске себя и
правильном выборе

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

25

Корелација:5

Умение пользования
словарем.
Аудирование

Професор руског језика Јелена Животић

Козметички
Немачки језик
Четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Рассказать о
выборе будущей
профессии,о
планах на будущее

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Тема

Број
часо
ва

1.

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Reisen planen
WUNDERBARE WELT

4
Erholung

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Разговор о путовању
по Свету.

2.
VON DER
SCHULBANK AUF INS
BERUFLEBEN

Schule und Berufsleben
4
Berufswünsche
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Ученик је у стању да
разговора о својим
жељама везаним за
будуће занимање.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung
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Meine Generation

3.

JUGENDSZENE

4

Die Jugend und ihre
Vorbilder

Geld
4.

KONSUMWELT

4

Im Kaufrausch

Familie heute
5.

6.

MITEINANDER LEBEN

GESELLSCHAFT UND
SOZIALE
INTEGRATION

5

Mutter mit 17

Straßenkinder
4

Einzelschicksale

Was versteht man unter
Kultur?
7.

KULTUR LIVE

5
Neue Medien

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

30

Разговор о новцу,
ученик износи своје
мишљење где и како
потрошити новац.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о породици и
заједничком животу.
Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
На тему омладине
ученик исказује своје
мишљење шта је
култура и какви су
данашњи медији.

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Lückentexte,
Fragen und Antworten,
Mündliche und schriftliche
Prüfung

Корелација: 3

Козметички техничар
Физичко васпитање
Четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Млади и њихови
узори. Разговор и
описивање кроз
конверзацију.

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у
групе:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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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:
29. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
30. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални
рад на њима;
31. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
32. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
33. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
34. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
35. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.

Ред.
број

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Оквирни
број часова
по темама
 Тестирањ
еи
провера
савладан
ости
стандард
а из
основне
школе (6
часова)
 Теоријски
х часова
(2 у
првом и 2
у другом
полугоди
шту).
 Атлетика
(10
часова)
 Гимнасти
ка: вежбе

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

Тема

1.

 Здравствена
култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

 Препозна везе
између 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;

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању
се обавља
сукцесивно
у току
читаве
школске
године, на
основу
методологи
је праћења,
мерења и
вредновањ
а ефеката у
физичком
васпитању
– стандарди
за
оцењивање
физичких
способност
и ученика и
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на
справама
и тлу (9
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(9
часова)
 Физичка
активност
, односно
спортска
активност
:у складу
са
могућнос
тима
школе а
по избору
ученика
(9
часова).
 Пливање
(9
часова).
Провера
знања и
вештина (4
часа
Пливање
немамо,
делимо
часове на
спортску игру
и физичку
активност

2.

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способности
човека, као
основа за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода

постигнућа
у спортским
играма

 Вежбе снаге без и са малим
 Именује моторичке
теговима (до 4 кг.);
способности које
 Трчање на 60 м и 100 м; треба развијати,
 Трчање на 800 м ученице икао и основна
средства и методе
1000 м ученици;
за њихов развој;
 Вежбе растезања (број
понављања и издржај у Примени адекватна
средства (изводи
крајњем положају),
вежбе) за развој и
 Полигони спретности и
усавршавање
окретности и спортске игре;
моторичких
 Аеробик;
способности из:
вежби обликовања,
атлетике,
гимнастике,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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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
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода
Програм по
избору
ученика:
 Ритмичка
гимнастика
и народни
плесови

 Спортска
игра
(по избору)

 Рукомет

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
изб
ору
)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Кратко опише
основне
карактеристике и
правила атлетике,
гимнастике и
спортске гранедисциплина 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
предвиђених
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 одређен
програм физичке и
спортске
активности;
 Жели да се бави
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- Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
- Даље проширивање и
продубљивање
техничко-тактичке
припремљености
ученика у складу са
изборним програмом
за дату игру.
РУКОМЕТ
- Увежбавати основне

техничке елементе који
су предвиђени
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 међушколским
такмичењима.

 Одбојка

 Пливање

ФУДБАЛ
- Увежбавати основне
техничке елементе који
су предвиђени
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





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
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
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и одбране. Уигравање
кроз тренажни процес.
- Правила малог
фудбала.
- Учествовање на
разним школским и
међушколским
такмичењима.


 Клизање,
скијање

КОШАРКА
- Увежбавати основне
техничке елементе који
су предвиђени
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.
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
суђење.
- Учествовање на
разредним и школским
такмичењима.
ОДБОЈКА
- Увежбавати основне
техничке елементе који
су предвиђени
програмским
садржајима за основну
школу
- Техника одбојке. Игра
са повученим и
истуреним центром.
Смечирање и његова
блокада. Уигравање
кроз тренажни процес.
- Правила игре и суђења.
- Учествовање на
одељенским ,
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физичке,односно
спортске
активности
припада, има своју
естетску
компоненту (лепота
извођења, лепота
доживљаја);
Ужива у извођењу
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

1739

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
разредним и
међушколским
такмичењима.
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
међушколским
такмичењима.
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 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

Укупан број часова:

60

Корелација:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура

Козметички техничар

Математика
четврти
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:









Ред.
број

1.

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
Развијање способности одређивања 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.
Тема

Функције

Број
часова

16

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

 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.
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ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

 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

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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Хоризонтална
асимптота
 Вертикална
асимптота
 Коса асимптота





2.

3.

Извод функције

Комбинаторика

16

8

 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
 Комбинаторика.
Правило збира и
правило производа
 Пермутације (без
понављања)
 Варијације
 Комбинације
 Биномни
коефицијенти
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функције
одреди граничну
вредност функције
наброји важне
лимесе
одреди асимптоте
дате функције
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

 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

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове знања.
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n-ти степен

4.

Вероватноћа и
статистика

12

 Случајни догађаји.
Простор
елементарних
догађаја
 Статистичка и
класична дефиниција
вероватноће
 Условна вероватноћа
 Случајне
променљиве.
Дискретне случајне
променљиве и
биномна расподела
 Нумеричке
карактеристике
случајних
променљивих
(математичко
очекивање,
дисперзија,
медијана, мод)
 Статистика. Основни
појмови
 Формирање
статистичких табела
и графичко
приказивање
података
Карактеристике
емпиријске
расподеле
(аритмеричка
средина узорка,
медијана узорка,
мод узорка,
дисперзија узорка)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 уочи случајне
догађаје
 препозна који су
догађаји могући,
повољни, сигурни,
немогући
 израчуна
вероватноћу
догађаја
(статистичка и
класична
дефиниција
вероватноће)
 одреди условну
вероватноћу
догађаја А у
односу на догађај
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
одређене
карактеристике
случајног узорка
(аритмеричку
средину узорка,
медијану узорка,
мод узорка и

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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дисперзију узорка)

Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

8

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Естетска нега
4.

60

Корелација:Рачунарство
и информатика
Физика, хемија

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

30
1

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:
-

Вежбе:

Настава у блоку:

150
5

60

Практична настава:

Три групе

Стицање знања и примена техника пријема клијента, постављање козметичке дијагнозе и вођења документације о раду;
Стицање знања о савременим козметодијагностичким процедурама и примена технике утврђивања козметичке дијагнозе
на регији лица и тела;
Стицање знања и стручних компетенција за извођење козметотерапијских процедура код различитих типова здраве коже,
стања коже и субпатолошких стања коже;
Стицање знања и стручних компетенција за извођење козметотерапијских процедура као и примене савремене
медицинске козметике и третмана код одређених проблема и стања на регији тела;
Стицање знања о значају правилног начина живота, одржавању здравља и примени Wellnes и SPA програма;
Оспособљавање ученика да самостално опремају простор и радно место у установама које се баве козметиком.;
Оспособљавање ученика за позитивну социјалну комуникацију са сарадницима у тимском раду као и са стручним
партнерима.

Ред.
број
Модул

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу

Теорија:
 Козметотерапијске
процедуре код
субпатолошки
измењене коже појам,
врсте и примена;
 Врсте агенаса који се
примењују у
козметотерапијским
процедурама
субпатолошки
измењене коже;
 Индикације и
контраиндикације за
спровођење

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршенојм модулу
ученик ће бити у стању да:






Вредновање
остварености
исхода

дефинише појам,
врсте и примену
козметотерапијских
процедура код
субпатолошки
измењене коже;
објасни врсте агенаса
које се примењују у
козметотерапијским
процедурама код
субпатолошки
измењене коже;
дефинише
индикације и
контраиндикације за
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стика II
1.
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70
8Т
42В
20Б

козметотерапијских
процедура код
субпатолошки
измењене коже на
основу постављене
дијагнозе;
Козметотерапијске
процедуре код
субпатолошких иѕмењене
коже(акноѕна,фотооштећ
ена кожа, кожа са
дисхромијама;
еритемом,роѕацеом;
ожиљцима и атопским
дерматитисом).
Вежбе:
 Припрема простора,
материјала,
препарата, клијента и
козметичара за
извођење
козметотерапијских
процедура на
субпатолошки
иѕмењеној кожи;
 Индикације и
контраиндикације за
спровођење
козметотерапијских
процедура на основу
постављене
козметичке дијагнозе;
 Козметотерапијске
процедуре код
субпатолошких
иѕмењене
коже(акноѕна,фотоошт
ећена кожа, кожа са
дисхромијама;
еритемом,роѕацеом;
ожиљцима и атопским
дерматитисом);
 Одлагање
стерилисаног
медицинског отпада
као комунални отпад;
Блок
 Увежбавање
инспекције коже и
одређивања
субпатолошких
промена на кожи;
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спровођење
козметотерапијских
процедура код
субпатолошки
измењене коже;
 објасни
козметотерапијске
процедуре код
субпатолошки
измењене коже
(акнозна,
фотооштећена кожа,
кожа са
дисхромијама;
еритемом, розацеом;
ожиљцима и
атопским
дерматитисом);
 уради припрему
простора,
материјала,
препарата, клијента и
козметичара за
извођење
козметотерапијских
процедура код
субпатолошки
измењене коже;
 изведе инспекцију
коже и установи
контраиндикације;
 изведе
козметотерапијске
процедуре код
субпатолошки
измењене коже
(акнозна,
фотооштећена кожа,
кожа са
дисхромијама;
еритемом, розацеом;
ожиљцима и
атопским
дерматитисом);
уради одлагање
стерилисаног
медицинског отпада као
комунални отпад.
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Козметотерапијс
ке процедуре III
2.

за приод 2018-2022. год.

70
8Т
42В
20Б

Теорија:
 Козметотерапијск
е процедуре код
субпатолошки
измењене коже
појам, врсте и
примена;
 Врсте агенаса који
се примењују у
козметотерапијск
им процедурама
субпатолошки
измењене коже;
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
козметотерапијск
их процедура код
субпатолошки
измењене коже
на основу
постављене
дијагнозе;
Козметотерапијске
процедуре код
субпатолошких
иѕмењене
коже(акноѕна,фотоо
штећена кожа, кожа
са дисхромијама;
еритемом,роѕацеом;
ожиљцима и
атопским
дерматитисом).
Вежбе:
 Припрема
простора,
материјала,
препарата,
клијента и
козметичара за
извођење
козметотерапијск
их процедура на
субпатолошки
иѕмењеној кожи;
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
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дефинише појам,
врсте и примену
козметотерапијских
процедура код
субпатолошки
измењене коже;
објасни врсте агенаса
које се примењују у
козметотерапијским
процедурама код
субпатолошки
измењене коже;
дефинише
индикације и
контраиндикације за
спровођење
козметотерапијских
процедура код
субпатолошки
измењене коже;
објасни
козметотерапијске
процедуре код
субпатолошки
измењене коже
(акнозна,
фотооштећена кожа,
кожа са
дисхромијама;
еритемом, розацеом;
ожиљцима и
атопским
дерматитисом);
уради припрему
простора,
материјала,
препарата, клијента
и козметичара за
извођење
козметотерапијских
процедура код
субпатолошки
измењене коже;
изведе инспекцију
коже и установи
контраиндикације;
изведе
козметотерапијске
процедуре код
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козметотерапијск
их процедура на
основу
постављене
козметичке
дијагнозе;
 Козметотерапијск
е процедуре код
субпатолошких
иѕмењене
коже(акноѕна,фот
ооштећена кожа,
кожа са
дисхромијама;
еритемом,роѕаце
ом; ожиљцима и
атопским
дерматитисом);
 Одлагање
стерилисаног
медицинског
отпада као
комунални отпад;
Блок
 Увежбавање
инспекције коже и
одређивања
субпатолошких
промена на кожи;

Третмани тела
3.

100
14Т
66В
20Б

Теорија:
 Третман тела
појам, врсте и
примена;
 Трсте фиѕикалних
и
козметотерапијск
их агенаса који се
примењују у
третманима тела
(примена ИР
зрака, ласера,
биоптрона,
криотерапије,
електро
стимулације,
ултразвука,
вакуум апарата,
ендермолошке
машине и пресо
апарата,
парафанга, маски,
паковања,
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субпатолошки
измењене коже
(акнозна,
фотооштећена кожа,
кожа са
дисхромијама;
еритемом, розацеом;
ожиљцима и
атопским
дерматитисом);
уради одлагање
стерилисаног
медицинског отпада
као комунални
отпад.







дефинише појам,
врсте и примену
козметотерапијских
процедура на телу;
објасни примену
физикалних и
козметотерапијских
агенаса који се
примењују у
третманима тела
(примена ИР зрака,
ласера, биоптрона,
криотерапије,
електро стимулације,
ултразвука, вакуум
апарата,
ендермолошке
машине и пресо
апарата, парафанга,
маски, паковања,
пилинга);
дефинише
индикације и
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пилинга);
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
третмана тела на
основу
постављене
козметичке
дијагнозе;
 Целулит - појам,
етиологија,
стадијуми и
козметотерапијск
е процедуре;
 Стрије - појам,
етиологија,
подела и
козметотерапијск
е процедуре;
 Основне
хранљиве
материје –
правилна исхрана;
 Поремећаји
исхране гојазност,
анорексија
булимија;
 Wellnes и SPA.
Вежбе:
 Припрема
простора,
материјала,
препарата,
клијента и
козметичара за
извођење
третмана тела;
 Индикације и
контраиндикације
за спровођење
третмана тела на
основу
постављене
козметичке
дијагнозе;
 Третмани
целулита;
 Третмани стрија;
 Третмани тела у
терапији
гојазности и
хипотоније;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа























контраиндикације за
спровођење
третмана тела на
основу постављене
козметичке
дијагнозе;
дефинише појам,
етиологију и
стадијуме целулита;
дефинише појам,
етиологију и
стадијуме стрија;
објасни принципе
правилне исхране и
дефинише основне
хранљиве материје;
објасни и разуме
поремећаје исхране гојазност, анорексија
булимија;
објасни принципе
примене Wellnes и
SPA;
уради припрему
простора,
материјала,
препарата, клијента и
козметичара за
извођење третмана
тела;
изведе инспекцију
коже и одреди врсту
процедуре која је
индикована у
третману тела;
изведе треман
целулита;
изведе третман
стрија;
изведе третман тела
у терапији гојазности
и хипотоније;
примени основне
принципе Wellnes-a и
Spa;
уради одлагање
стерилисаног
медицинског отпада
као комунални
отпад.
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

240

Wellnes и SPA;
Одлагање
стерилисаног
медицинског
отпада као
комунални отпад.

Настава у блоку
 Увежбавање
инспекције коже и
одређивања
индикација и
контраиндикација
за извођење
третмана тела;
 Увежбавање
третмана
целулита;
 Увежбавање
третмана стрија;
Увежбавање
третмана у терапији
гојазности и
хипотоније.
Корелација:
 Анатомија и физиологија
 Масажа
 Хигијена издравствено васпитање
 Микробиологија са епидемиологијом
 Патологија
 Физикална медицина
 Козметологија
 Дерматологија
 Дерматологија са негом
 Естетска хирургија са негом

Козметички техничар
козметологија
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

/
/
три

60
2

Вежбе:

Настава у блоку:

30
30

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:
 Стицање знања о основним технолошким операцијама;
 Усвајање знања о хемијском сасатву,деловању и примени козметичких сировина;
 Усвајање знања о физичко – хемијским системима у којима се израђују козметички препарати;
 Стицање знања о сировинском саставу, деловању и намени козметичких и козметотерапијских препарата;
 Стицање знања о прописима који се односе на квалитет и производњу козметичких препарата и начину
испитивања квалитета козметичких препарата;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Стицање знања о апликацији козметичких препарата на основу козметолошке дијагнозе коже и аднекса коже.

Ред.
број

1.

за приод 2018-2022. год.

Модул

Козметичке маске и
паковања

Број
часова

10

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу








Састав, особине,
израда и употреба:
Адсорбентне маске;
Адстригентне маске;
Антифлогистичне
маске;
Маске за појачање
циркулације крви;
Специјалне маске;
Козметичка
паковања;

ИСХОДИ







2.

Препарати за
заштиту коже и негу
косе

10






3
Препарати посебне
намене и
козметотерапијски
препарати

16








Састав, особине,
израда и употреба:
Препарати за
заштиту коже
(препарати за
заштиту од
хемикалија,
репелентни
препарати,
препарати за заштиту
од УВ
зрачења,препарати
за убрзано тамњење
коже);
Препарати за негу
дечије коже;
Препарати за негу
косе (кондиционери,
бриљантини,
препарати за
испирање косе после
прања, тоници зa
косу, паковања за
косу);
Састав, особине,
израда и употреба:
Препарати за
депигментацију
коже;
Препарати за
хемијски пилинг
коже;
Препарати за негу
себороичне коже;
Састав, особине,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

По завршеном модулу
ученик ће бити у стању да:











опише особине и
деловање основних
сировина и примену
различитих врста
маски и паковања за
лице;
на основу
формулације
правилно и
самостално изради
маске за лице;
разуме правилан
избор маске за лице
зависно од стања и
типа коже.
дефинише,опише и
разликује састав,
особине, израду и
употребу препарата за
заштиту коже и негу
косе;
на основу
формулације
правилно и
самостално изради
препарата за заштиту
коже и негу косе;
разуме значај и улогу
препарата за заштиту
коже и негу косе.



опише састав,
особине и употребу
појединих група
препарата посебне
намене и
козметотерапијских
препарата;
на основу
формулације
правилно и























праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
вештина

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
вештина

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
вештина
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4
Препарати
декоративне
козметике

16















5
Контрола квалитета
козметичких
препарата

8





израда и употреба
антиперспирантних и
дезодорантних
препарата;
Састав, особине,
израда и употреба
препарата за
депилацију;
Препарати мушке
козметике;
Антимикотички
препарати;
Антиинфламаторни
препарати;
Антихистамински
препарати;
Антибактеријски
препарати;
Састав, особине,
израда и употреба
декоративних
препарата:
Средства за
улепшавање лица
(подлоге за шминку,
пудери, коректори,
руменила);
Средства за
улепшавање очију
(сенке, маскаре,
препарати за
улепшавање обрва);
Средства за
улепшавање усана
(ружеви, оловке,
сјајеви);
Препарати за
ондулацију косе;
Боје за косу;
Препарати за
учвршћивање косе
(лакови, пене,
гелови);
Лакови за нокте;
Одстрањивачи
лакова за нокте;
Парфеми и колоњске
воде;
Законски прописи
који одређују
квалитет препарата;
Значај контроле
квалитета препарат;
Испитивања
стабилности
препарата;
Испитивања
деловања препарата;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа















самостално изради
препарате посебне
намене;
разуме естетски
значај
козметотерапијских
препарата и
препарата посебне
намене

опише
састав,особине,
израду и употребу
препарата
декоративне
козметике;
објасни састав и
особине парфема и
колоњских вода;
увиди значај
декоративних
препарата и парефема
у свакодневном
животу.



наведе савремене
захтеве за козметичке
препарате;
разуме значај
контроле квалитета
козметичких
препарата;
опише врсте
испитивања и методе















праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
вештина

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
праћење
практичног рада
дневник рада
тест практичних
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Физиолошка
испитивања
препарата;
Органолептичка
испитивања
препарат;
Физичко-хемијска
испитивања
квалитета;
Бактериолошка
испитивања
препарата;
Козметичка
амбалажа-врсте и
значај;







6

Настава у блоку
(индустрија 2)

Укупан број часова:

30

Индустријска израда:
маске за лице;
 препарата за
заштиту;
 прапарати за пилинг,
за бељење, за негу
себороичне коже;
 препарата за
декорацију коже,
косе и ноктију;
 козметотерапијских
препарата;
 Упознавање
основних метода
испитивања
стабилности
препарата, физичкохемијских својстава и
дерматолошких
особина;
 Упознавање начина
паковања,
лагеровања, чувања
и дистрибуције
индустријских
козметичких
препарата.
Корелација:


90

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

контроле квалитета
козметичких
препарата и зна
законске прописе за
контролу квалитета
козметичких
препарата;
уме да изведе
поједине методе за
контролу квалитета
козметичких
производа
(одређивање pH
вредности
козметичких
препарата, patchтест);
разуме значај састава
и квалитета
козметичких
препарата с обзиром
на њихову веома
раширену употребу у
савременим условима
живота;
разуме значај избора
амбалаже за
стабилност и пласман
козметичког
производа на
тржишту.

опише индустријску
производњу маске за
лице, препарата за
заштиту коже, за
отклањање недостатака
са коже, за декорацију
коже, косе, ноктију,
козметотерапијских
препарата, као и методе
контроле квалитета
козметичких препарата.

вештина



Вођење дневника
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–
–
–
–
–
–

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Физика
Хемија
Анатомија и физиологија
Микробиологија са епидемиологијом
Патологија
Фармакологија
Медицинска биохемијa

козметички техничар
дерматологија са негом
4.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

60
2

Подела одељења у групе:

три групе

Вежбе:

Настава у блоку:

90
3

Практична настава:

30

Циљеви предмета:



Стицање способности уочавања, формулисања и решавања обољења коже
Разумевање целовитости дијагностичког пута и важности сваког појединачног корака од анамнезе и прегледа до допунских лаборато ријских
анализа

Развијање способности извођења једноставних терапијских процедура

Стицање знања о потенцијалним ефектима лека, нежељеним реакцијама и контраиндикацијама

Стицање знања о потреби заштите сопственог здравља током прегледа и интервенција на кожи

Развијање свести о сопственим способностима и ограничењима у склопу третмана коже

Подстицање жеље за ширим професионалним образовањем и упућивање на могуће изворе
Развијање логичког мишљења и критичког става, стрпљивости и емпатије у комуникацији са пацијентом

Ред.
број

Модул

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по
модулу


1.

Начела
дерматолошке
дијагностике и
терапије

36.
(вежбе)

Дерматолошка
дијагностика : -- Општа
анамнеза ( генералије,
лична анамнеза ,
породична анамнеза )
- Садашња болест (
анамнеза
по системима ,
анамнеза о лезијама
коже )
- Физички преглед ( опште
одлике коже , тип
промена,
облик промена , распоред
,
дистрибуција ,
распрострањеност , предилекциона
места )
- Лабораторијска
испитивања
- Дерматолошка терапија (
локална , системска ,
дерматохи рургија ) .

ИСХОДИ
По завршеном модулу
ученик ће бити у стању да:
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Вредновање
остварености
исхода

знати ра дефинише ,
препозна и опише типове
лезије коже , увежбати
своје визуелне
способности и повезати
теоретско предзнање са
физичким прегледом
пацијента.
умети да циљано води
разговор са пацијентом
користећи усвојене кораке
дерматолошке и
козметолошке анамнезе.
схватити значај целовитог
и поступног физичког
прегледа коже , видљивих
слузница и аднекса коже.
разумети основне
принципе и практичну
примену лабораторијских ,
микробиолошких , и
патохистолошких
аналлжиза за
успостављање прецизне
дијагнозе болести .
савладати базичне
принципе примене
топијске терапије у
дерматологији и
козметологији.
разликовати у којим
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2.

Поремећаји
аднекса коже

48.
(30Т +
18В)

Акне-етиологија и
патогенеза, клиничке
манифестације и лечење
(општа и локална
терапија)
 Розацеа-етиопатогенеза,
клиничке
манифестације.Варијанте
розацее.Лечење.
 Периорални дерматитис
(етиопатогенеза,
клиничке манифестације
и лечење )
 Себороични дерматитис (
етио-патогенеза,
клиничке манифестације
код деце и
одраслих.Лечење.)
 Обољења екриних
знојних жлезда :
- Хиперхидрозе
- Хипохидрозе
Клиничке
манифестације,
патогенеза и лечење.

Синдром ретенције
зноја - Милиариа

Обољења апокриних
знојних жлезда

Поремећаји нокта

Пигментне аномалије
длаке

Структурни поремећаји
стабљике длаке

Прекомерни пораст
длаке

Алопеције :
а) Неожиљне-Андрогенетска
алопец.
- Алопеција ареата
- Трихотиломани
- Тракциона алопеција
б) Ожиљне -Примарне
-Секундарне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

случајевима може
деловати САМОСТАЛНО , а
када препоручити даљу
специјалистичку помоћ.

спроводити мере заштите
сопственог здравља у току
спровођења третмана.

узимати брис са места
лезије за бактериолошко
испитивање

спроводити терапију
брадавица применом
течног азота и кирете.
схватити потребу за
континуираном едукацијом и
коришћење информатичких
система као одговор на брз
развитак науке
 знати механизам настанка
акни и повезује позитивну
корелацију секрецује
себума и тежине клиничке
слике
 знати да идентификује
карактеристичне кожне
промене на лицу, раменима
и леђима и на основу њих
дијагностикује варијетете
акне вулгарис.
 знати да процени своју
улогу, буде део тима (
дерматолог-козметичарестетичар ) и спроводи
индивидуално адаптирану
терапију, врши експресију
биунгвалном пресијом
комедона и да адекватне и
исцрпне информације и
објашњења на самом
почетку лечења како би код
оболелог превенирао
могуће секундарне
психичке секвеле.
 знати дефиницију и поделу
розацее на основу
морфологије промена.Зна
да припреми препарат и
изврши преглед коже на
Demodex folliculorum et
brevis.Зна да приступи
болеснику зависно од
стадијума болести и
примени локалну терапију
не превазилазећи своје
стручне компетенције.
 знати улогу козметских
препарата у настанку
периоралног дерматитиса и
препозна болест на основу
клиничких манифестација и
спроведе локалну терапоју.
 разумети утицај
повезаности кваснице
Pityrosporum ovale,
хормонских, нутритивних и
генетских фактора на
настанак себороичног
дерматитиса.Препознавати
болест на основу клиничке
слике и спроводи локалну
терапију
 знати најзначајније
поремећаје повећане или
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смањене секреције зноја и
њихове клиничке
манифестације.Спроводи
локалну топијску и
електричну ( јонтофорезу )
терапију идиопатске
хиперхидрозе.
 знати да препозна
милиариу и спроведе
најважније мере
превенције и локалну
терапију.
 знати да дијагностикује
апокрину бромхидрозу
користећи чуло мириса и
спроводи мереза смањење
присуства бактеријске
флоре у пазушној јами.
 разумети грађу ноктаи
разликовати промене
облика, грађе, чврстине и
боје нокта
 уочити да бројне дерматозе
и интернистичка обољења
могу дати промене на
ноктима
 знати најчешће пигментне
аномалије длаке
узроковане наследним,
нутритивним и хемијским
утицајем.
 знати клиничке
манифестације најчешћих
структурних дефекта длаке.
 изводити светлодну
микроскопију длачне
стабљике и корена.
 знати штетна дејства
хроничног кумулативног
дејства хемијских и
физичких траума на длачну
стабљику ( козметске
манипулације ) и спроводи
мере превенције.
 разумети повезаност
хормонске активности,
расних, културних и
психолошких фактора и
прекомернор пораста
длаканарочито израженог
код женске популације.
 знати да изабере правилан
поступак за механичко
одстрањење длака зависно
од тежине клиничке слике,
старосне доби и жеље
пацијента.
 знати поделу алопеција
засновану на морфолошким
критеријумима ( ожиљне и
неожиљне ), механизме
настанка и препознавати
најчешће врсте алопеција.
 знати протокол за
терапијски приступ
оболелих од андрогенске
алопеције и спроводи
естетске корекције.
знати значај и улогу косе, као
мерило људског изгледа у
животу сваке особе и
саветовати правилну примену
козметичких препарата за негу
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1755

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
косе.

 Реакције преосетљивости
 Уртикариа
 Ангиоедем
 Екцематозни дерматитис
Атопојски дерматитис

3.

Кожне промене
код поремећаја
услед измењеме
реактивности

20
(8Т +
12В)
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разумети имунолошка
збивања у позадини
уртикарије и екцематозног
дерматитиса
 препознавати могуће
узрочне факторе уртикарије
и екцематозног
дерматитиса
 умети да разликује
карактеристичне
ефлоресценције код
оболелих од уртикарије и
екцематозног дерматитиса.
 схватити значај детаљно
узете анамнезе за третман
оболелих од уртикарије и
екцематозног дерматитиса.
 умети да интерпретира
начин спровођења
алерголошких тестирања са
суштинским
разумевањемпојединачних
тестова.
 умети да препоручи
правилну негу код
пацијената са
екцематозним
дерматитисом
уочити разлику између
контатног алергијског и
иритативног дерматитиса
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Поремећаји
12
кинетике и
(6Т +
диференцијације 6В)
ћелије

-Псоријаза -дефиниција,
предиспозиција и
наслеђе,клиничке
манифестације, дијагноза, ток
болести и модалитети лечења
-Ихтиозе-наследне и стечене,
клиничке манифестације и
модалитети лечења



5.

5.

Поремећаји
пигментације

Тумори епидерма
и аднекса коже

12
(6Т +
6В)

12
(6Т +
6В)

Чиниоци који утичу на
боју коже
 Меланогенеза-механизам
синтезе меланинских
пигмената у
меланоцитима
 Хипопигментације:
o
генетске ( Албинизам,
Витилиго )
o
ендокрине
o
инфламаторне
o
нутритивне
o
хемијске
o
физичке
o
неоплазије
 Хиперпигментације :
o
генетске( ефелиди,
лентиго...)
o
ендокрине
o
инфламаторне
o
нутриционе
o
хемијске
o
физичке
неоплазије
 Могући етилошки
фактори у настанку
тумора:
- наследна основа
- карциногени из спољне
средине (вирусни, физички и
хемијски карциногени )
 Бенигне пролиферације
епидерма:
- бенигни тумори
епидерма
а) суперфицијални бенигни
епителни тумори
б) бенигни тумори кожних
аднекса
- кератосис себороика
- епидермни невуси
а) кератиноцитни невуси
б) фоликуларни невуси
в) себацеални невуси
г) апокрини невуси
д) екрини невуси

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



знати клиничке
манифестацује псоријазе и
провокативне факторе за
њено испољавање
 знати дијагнозе феномене (
"феномен стеаринске
свеће", "феномен капи
воска", "феномен крваве
росе" ).
 знати основне модалитете
топијске тераоије псоријазе
 знати да препоручи
дијететску схему код
оболелих од псоријазе
 знати да на однову
клоничке слике препозна
најчешће ихтиозиформне
дерматозе
 знати да препоручи и
апликује емолијентне и
кератолизне топијске
препарате за негу коже код
ових болесника
знати основна правила која
помажу у нези коже у стањима
са сувом и љуспавом кожом
и/или сврабом
 знати чиниоце који утичу на
промену боје коже,
слузокоже и длаке
 знати структуру меланоцита
и механизам синтезе
меланинских пигмента у
њима
 знати етиолошке чиниоце и
препознавати најчешће
хипопигментације
 знати козметска средства за
покривање
депигментисаних поља
витилига
 знати етиолошке чиниоце, и
на основу клиничке слике
препознавати најчешће
хиперпигментације
спроводити мере превенције у
настајању хиперпигментација













знати основне етиолошке
факторе у настанку тумора
коже и њених аднекса
знати карактеристике
бенигних и малигниг
тумора и уочавати разлике
измећу њих
препознавати најчешће
туморозне формације
знати штетна дејства
спољних фактора и њихову
повезаност са појавом
премакигних неоплазма
знати клиничку слику
базалиома
знати промене на младежу
које указују на малигну
алтерацију невуса у
малигни меланом
знати штетна дејства
прекомерног сунчања и
коришћење соларијума на
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Настава у блоку

30

Премалигне неоплазме
кератиноцита:
- актинична кератоза
- кожни рог
- еритроплазија
- леукоплакија
 Спиноцелуларни
карцином ( етиологија и
патогенеза, клиничке
манифестације, дијагноза
и лечење. Превенција. )
 Базоцелуларни
карцином( етиологија и
патогенеза, клиничке
манифестације, дијагноза
и лечење. Превенција. )
 Тумори кожних аднекса
-екрина диференцијација
-апокрина
диференцијација
-длачна диференвијација
-себацеална
диференцијација
 Малигни меланом
-етиопатогенеза
-клиничка слика
-ток и прогноза
 Дерматолошка анамнеза
и припрема пацијента за
преглед
 Болести периферних
крвних судова (Ulcus
varicosum cruris)
 Течни азот-физичке
карактеристике и
употреба у различитим
патолочким стањима
 Болести изазване
микроорганизмима
Реакције преосетљивости I
иIV типа













Укупан број часова:
180

кожу
спроводити мере
превенције за уклањање
штетних дејства фактора
спољне средине на кожу

знати да успостави
комуникацију са
пацијентом, припреми га за
преглед ,асистира при
прегледу и спроводи
ординирану локалну
терапју прописану од
стране специјалисте
асистирати при прегледу
болесника са варикозним
синдромом и знати да
уради тоалету ране и
постави завој
спроводити технике
апликовања физикалних
агенаса са варијацијама при
употреби истог агенса за
различита стања
знати да асистира при
узимању патолошког
материјала за
микробиолошке и
миколошке анализе и
спроводи специјалну негу
код болесника оболелих од
пиодермија и миколошких
болести
знати да припреме и
апликују епикутане тестове
код испитивања на
стандардне алергене

Корелација:

Естетска хирургија са негом

Козметологија

Медицинска биохемија

Анатомија и физиологија

Патологија

Медицинска микробиологија са епидемиологијом

Естетска нега

Масажа
Основе клиничке медицине

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Естетска хирургија са негом
4.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

60
2

Подела одељења у
групе:

Три групе

90
3

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:






Ред.
број

1.

Формирање свести о значају и домену хируршко – реконструктивних захвата
Стицање знања из подручја естетске и реконструктивне хирургије из делокруга козметичког техничара
Сгледавање улоге , значаја и могућности естетско хируршких интервенција у савременој козметици
Формирање свести о општој , радној култури и међуљудским односима
Оспособљавање за спровођење ординиране терапије од стране естетског хирурга (тоалета ране ,
постављање завоја ,нега ожиљака)

Модул

Општи
хируршки
принципи у
организацији
рада и
организационим
јединицамна
хируршког
одељења

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

28
(10 T
+
18 B)

Теорија
 Организација
хируршког одељења
 Успостављање првог
контакта са пацијентом;
 Болничка
документација;
 Узимање анамнезе;
 Асепса – стерилизација
и методе
стерилизације;
 Антисепса дезинфекција, методе ,
дезинфекциона
средства;
 Хируршко прање руку;
 Припрема оперативног
поља
 Пункција и дренажа;
 Фазе преоперативне
припреме;
 Анестезија и врсте
анестезије;
 Постоперативна нега
болесника;
 Третман болесника у
интензивној нези и
контрола виталних
функција;
 Постоперативне
компликације;
 Декубитус-узроци,
превенција,лечење
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ИСХОДИ
По завршеном
модулу ученик ће
бити у стању да:

-објасни
организацију рада
хируршког
одељења;
-примени правилну
вербалну и невербалну комуникацију
прилико
успостављања контакта са
пацијентом;
-демонстрира
узимање анамнезе;
-наведе значај
болничке
документације;
-примени опште
хируршке
принципе асепсе и
антисепсе;
-прикаже руковање
стерилним
материјалом;
-правилно обавља
контролу
стерилизације;
-спроводи методе
дезинфекције
-објасни и наведе
фазе
преоперативне
припреме
пацијента;

Вредновање
остварености исхода






практичан рад
активност
ученика на часу
усмена провера
знања
тестови знања
праћење
развијености
вештина и
самосталности
у раду
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Вежбе
 Припрема
инструмената за суву
стерилизацију,
упознавање са радом
апарата;
 Припрема материјала и
инструмената за
влажну стерилизацију
,упознавање са радом
апарата;
 Узимање бриса за
биолошку методу
контроле
стерилизације;
 Техника руковања
стерилним
материјалом и
инструментима;
 Припрема и примена
дезинфекционих
средстава;
 Дезинфекција руку и
хируршко прање руку;
 Припрема оперативног
поља
 Припрема материјала
за пункцију и дренажу;
 Фазе преоперативне
припреме;
 Анестезија и врсте
анестезије;
 Постоперативна нега
болесника;
 Третман болесника у
интензивној нези;
 Контрола виталних
функција;
 Контрола и нега
пацијената са
постоперативним
компликацијама;
 Нега болесника са
декубитусом;

2.

Рад у амбуланти
(дијагностика ,
индикације за
Хируршку
интервенцију,
тријажа
пацијената)

17
(5 Т
+
12В)






Хируршка амбуланта;
Амбулантно
дијагностичке
процедуре(вађење
крви,снимање ЕКГ-а
РТГ плућа);
Први пшреглед
амбулантног
болесника,
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-дефинише појам
,врсте и
карактеристике
појединих вста
анестезије;
-наведе поступке у
постоперативној
нези болесника;
-класификује
постоперативне
компликације;
-објасни појам
декубитуса

-наведе редослед
дијагностичких
поступака који
претходе
хируршкој
интервенцији;
-објасни поступке
тријаже
амбулантних
болесника;
-дефинише
хируршке

1760

Школски програм

3.

Трансплантација
коже и других
ткива

за приод 2018-2022. год.

19
(7 Т +
12 В)

Теорија
 Трансплантација коже;
 Подела трансплантата
према дебљини дерма;
 Узимање трансплантата
пуне и делимичне
дебљине коже;
 Збрињавање давајуће
регије;
 Фазе преживљавања
трансплантата;
 Постоперативна нега
трансплантата;
 Узроци пропадања
трансплантата;
 Подела трансплантата
према даваоцу;
 Конзервирање кожних
трансплантата;
 Трансплантација дерма;
 Трансплантација масти;
 Трансплантација
хрскавице;
 Трансплантација
фасције;
 Трансплантација других
ткива(кости, тетиве).
Вежбе :
 Припрема
превијалишта,стерилно
г материјала,
инструмената гарнирање стерилног
сетаза обраду
трансплантата коже и
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интервенције које
могу да се
обављају у
амбулантним
условима;
-објасни даљи
поступак са
амбулантно
оперисаним
болњсницима;
-демонстрира
припрему
превијалишта за
рад по принципима
асепсе и антисепсе;
-демонстрира
припрему
стерилног
хируршког сета за
превијање;
Демнострира
узимање бриса
ране.
-дефинише
Трансплантацију
коже ;
-наведе поделу
трансплантата по
дебљиниСадржају дерма и
према даваоцу;
-објасни начине
узимања
трансплантата ;
-наведе фазе
преживљавања
трансплантата;
-опише и
демонстрира
постоперативну
негу трансплантата;
-препозна начин
чувања кожних
трансплантата;
-наведе и објасни
трансплантацију
осталих ткива.
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давајуће регије;
Припрема
дезинфекционих
средстава за обраду
трансплантата коже и
давајуће регије;
 Асистирање у току
превијања
трансплантата коже и
давајуће регије;
 Отворена метода неге
трансплантата
делимичне дебљине
коже ;
 Контрола и нега
трансплантата других
ткива.
Теорија :
 Употреба режњева;
 Подела режњева према
месту узимања;
 Узроци пропадања
режњева;
 З -пластика;
 Методе реконструкције
давајуће регије режња;
 Превијање и нега
режњева.
Вежбе:
 Припрема
превијалишта,стерилно
г материјала,
инструмената гарнирање стерилног
сетаза обраду
режњева;
 Припрема
дезинфекционих
средстава за обраду
режњева;
 Асистирање у току
превијања режњева и
давајуће регије режња.
Теорија:
 Етиологија опекотина;
 Прва помоћ код
опекотина;
 Дубина опекотине;
 Респираторне
опекотине;
 Болничко лечење
опекотина (општа
евалуација,успоставља
ње проходности
дисајних
путева,успостављање
венске линије,
постављање уринарног


4.

Режњеви

11
(5 Т +
6 В)

5.

Опекотине и
смрзотинеобрада
опекотина и
завоји (третман
ожиљака и
келоида)

17
(8 Т +
9 В)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-дефинише шта су
режњеви,наведе
употребу и
класификује поделу
режњева;
-објасни узроке
пропадања режња;
-наведе начине
узимања режњева;
-објасни и
препозна З –
пластику;
-препозна давајућу
регију режња и
методу
реконструкције;
-опише и
демонстрира
постоперативну
негу режњева.

-дефинише узроке
настанкаопекотина;
-опише вештине
указивања прве
помоћи код
опекотина;
-дефинише
респираторне
опекотине;
-класификује
опекотине и
факторе који
налажу
хоспитализацију;
-објасни значај
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6

Тумори коже

17
(8 Т +
9 В)

катетера, опште мере);
Обрада опекотинске
ране (затворена и
отворена метода);
Лечење опекотина;
Смрзотине-етиологија ,
подела према дубини,
лечење;
Превенција контрактура
и рехабилитација;
Третман ожиљака и
келоида.

Вежбе:
 Припрема
превијалишта,стерилно
г материјала,
инструмената гарнирање стерилног
сетаза обраду
опекотинске ране;
 Припрема
дезинфекционих
средстава за обраду
опекотинске ране;
 Припрема пацијента и
медицинског особља
по принципима асепсе
и антисепсе;
 Асистирање у току
превијања опекотинске
ране
 Нега пацијената са
екстензивним
опекотинама у
интензивној нези;
 Третман ожиљака и
келоида.
Теорија:

Бенигни тумори коже;

Малигни тумори коже;

Базоцелуларни
карцином ;

Планоцелуларни
карцином;

Меланом коже;

Превенција настанка
малигних тумора коже;

Хируршко лечење
малигних тумора коже.
Вежбе :

Бенигни тумори коже оперативне методе и
технике
реконструкције:

Малигни тумори кожеоперативне методе и
технике
реконструкције;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

обезбеђивања
асептичних услова
у нези болесника
са екстензивним
опекотинама у
интензивној нези;
-примени услове
асепсе и антисепсе
током рада у
превијалишту;
-наведе мере
превенције
контрактураи
рехабилитације;
-дефинише
патогенезу и
поделу смрзотина;
-препозна ожиљке
и келоиде и наведе
методе терапије.

-дефинише
,класификује и
препозна бенигне
туморе коже;
-дефинише
,класификује и
препозна малигне
туморе коже;
-дефинише и
објасни значај
препознавања
меланома коже;
-наведе план
хируршког лечења
малигних тумора
коже;
-идентификује
начине превенције
малигних тумора
коже;
-усвојити здраве
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Меланом коже оперативне методе и
технике
реконструкције.

7.

Реконструктивна
и естетска
хирургија лица и
врата

14
(8 Т +
6 В)

Теорија:

Реконструктивне
операције очних
капака;

Пасцепи усне и непца;

Деформација ушне
шкољке;

Деформације носа;

Лице које стари;

Дермоабразија;

Хемијски пилинг
Вежбе:

Реконструктивне
операције очних
капака-постоперативна
нега и контрола;

Расцепи усне и непцапостоперативна
контрола и нега;

Деформације ушне
шкољкепостопењративна
контрола и нега;

Деформације носапостоперативна
контрола и нега;

Лице које стари;

Дермоабразија и
хемијски пилинг.

8.

Реконструктивна
и естетска
хирургија груди

14
(5 Т +
9 В)

Теорија:

Велике и опуштене
груди

Мале груди;

Реконструкције дојки;

Гинекомастија.
Вежбе:

Велике и опуштене
груди -хируршко
лечење, технике
превијања и
постављања завоја;

Мале груди -хируршке
технике, технике
превијања и
постављања завоја;

Реконструкције дојкихируршке технике;

Гинекомастијахириршке технике.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

стилове живота.

-дефинише и
наведе индикације
и начине извођења
различитих
реконструктивних
операција;
-наведе и објасни
могуће
компликације
након одређених
реконструктивних
захвата;
-дефинише
етиологију,
класификацију и
лечење расцепа
усне и непца;
-објасни и изведе
негу деце са
расцепом;
-дефинише
дермоабразију и
упореди је са
хемијским
пилонгом;
-дефинише појам и
наведе
класификацију,
дејство, предности,
недостатке и
могуће
компликације
хемијског пилинга.
-наведе индикације
и начине извођења
различитих
реконструктивних и
естетских
операција груди ;
-наведе и објасни
могуће
компликације
након одређених
реконструктивних
и естетских
операција груди;
-упореди
иразликује
реконструктивне и
естетске операције
груди;
-дефинише појам
гинекомастије.
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9.

Реконструктивна
и естетска
хирургија
абдомена и
екстремитета

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

13
(4 Т +
9 В)

150

Теорија:

Абдоминопластикаприпрема , хируршке
технике,
постоперативни ток;

Дермолипектомија;

Аугментација
потколенице;

Естетска хирургија
глутеалне регије;

Целулит и липосукција.
Вежбе:

Абдоминопластика преоперативна
припрема и
постоперативна
контрола и нега;

Дермолипектомијапреоперативна
припрема и
постоперативна
контрола и нега;

Аугментација
потколеницепостоперативна
контрола и нега;

Липосукцијапреоперативна
припрема ,
постоперативна
контрола и хогојенско дијететски режим.
Корелација:
-Анатомија и физиологија
-Патологија
-Микробиологија са
епидемиологијом
-Естетска нега
-Основи клиничке медицине
-Дерматологија са негом

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Предузетништво
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-дефинише
индокације и
начине извођења
различитих
реконструктивних и
естетских
операција
абдомена и
екстремитета;
-наведе и објасни
могуће
компликације
након одређених
реконструктивних и
естетских
операција
абдомена;
-упореди
иразликује
реконструктивне и
естетске операције
абдомена;
-опише технике
липосукције.

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2
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Подела одељења у
групе:

Одељење се дели на 2 групе

Циљеви предмета:

Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;

Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у
локалној средини и делује у складу са тим;

Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;

Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;

Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);

Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;

Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;

Развијање основе за континуирано учење;

Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.
Број
Ред.
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми ученик ће
број
Тема
САДРЖАЈИ по теми
остварености исхода
бити у стању да:


1.

Предузетништво
и предузетник

8.

Појам, развој и
значај
предузетништва;
 Профил и
карактеристике
успешног
предузетника;
 Мотиви
предузетника;
Технике и
критеријуми за
утврђивање
предузетничких
предиспозиција










2.

16.







Развијање и
процена
пословних

Трагање за
пословним идејама;
Процена пословних
могућности за нови
пословни подухват;
swot анализа;
Структура бизнис
плана и маркетинг
плана као његовог
дела;
Елементи
маркетинг микса (5П)
– (производ/услуга,
цена, канали
дистрибуције,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа








наведе адеквадтне
примере
предузетништва из
локалног окружења;
наведе карактеристике
предузетника;
објасни значај
мотивационих фактора
у предузетништву;
доведе у однос
појмове
иновативнност,
предузимљивост и
предузетништво;
препозна различите
начине отпочињања
посла у локалној
заједници.

примени креативне
технике избора,
селекције и вредновања
пословних идеја;
препозна садржај и
значај бизнис плана;
истражи међусобно
деловање фактора који
утичу на тржиште:
цена, производ, место,
промоција и личност;
прикупи и анализира
информације о
тржишту и развија
индивидуалну

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
 активност ученика
на часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,орган
изационопроизводни и
финансијски
план)
 израду коначне
верзије бизнис
плана
 презентацију

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
 активност ученика
на часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
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промоција, личност);
Рад на теренуистраживање
тржишта;
 Презентација
маркетинг плана за
одабрану бизнис
идеју

идеја,
маркетинг
план

3.



16.

Управљање и

организација,
правни оквир за
оснивање и
функционисање
делатности

4.

10.






маркетинг стратегију
развије самопоуздање у
спровођењу теренских
испитивања;
самостално изради
маркетинг плана у
припреми бизнис
плана;
презентује маркетинг
план као део
сопственог бизнис
плана.

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

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

 Биланс стања;
 Биланс успеха;
 Биланс токова
готовине (cash
flow);

 састави биланс стања на
најједноставнијем
примеру;
 састави биланс успеха и
утврди пословни

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

(маркетинг,орган
изационопроизводни и
финансијски
план)
 израду коначне
верзије бизнис
плана
 презентацију

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
 активност ученика
на часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,орган
изационопроизводни и
финансијски
план)
 израду коначне
верзије бизнис
плана
 презентацију

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
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 Извори
финансирања;
 Институције и
инфраструктура за
подршку
предузетништву;
 Припрема и
презентација
финансијског
плана.

Економија
пословања,
финасијски план

5.

Ученички
пројектпрезентација
пословног плана

Укупан број часова

10.

 Израда целовитог
бизнис плана за
сопствену бизнис
идеју;
 Презентација
појединачних/груп
них бизнис планова
и дискусија.

60.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

Корелација са другим
предметима:



активност ученика
на часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,орган
изационопроизводни и
финансијски
план)
 израду коначне
верзије бизнис
плана
 презентацију

Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
 активност ученика
на часу
 редовност и
прегледност
радне свеске
 домаће задатке
 тестове знања
 израду
практичних
радова
(маркетинг,орган
изационопроизводни и
финансијски
план)
 израду коначне
верзије бизнис
плана
 презентацију

Сви стручни предмети
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Музичка култура
четврти

Правилник о наставном плану и програму
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

60
2

Подела одељења у
групе:

/

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:



Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.



Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера композиције.
Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне заједнице до 21. века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког дела.
Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз историју
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.
Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и импровизовање
мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Оспособљавање ученика за заједничко извођење













Ред.
број

1
.

Тема

Изражaјна
средства музичке
уметности
-Музички
инструменти

Број
часова

5

Препоручени САДРЖАЈИ
теми

Извори звука и тона.
Особине звука и тона.
Подела музичких
инструмената по начину
добијања тона и по грађи.
● Гудачки
инструменти
● Дувачки
инструменти
● Инструменти са
дикрама.
● Перкусиони
инструменти.
● Инструменти са
одређеном и
неодређеном

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

●

●

●

●

Препознају и
именују музичке
инструменте.
Препознаје
карактеристике
звука и тона
(висину, јачину,
трајање и боју) као
и елементе који на
то утичу.
Разликује
инструменте и
ансамбле по боји
звука.
Препознаје
извођачке саставе :
инструменталне,

Вредновање
остварености
исхода




Праћење
оствареност
и исхода
Активност
на часу
Кратки
информати
вни тестови
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за приод 2018-2022. год.
висином тона.
Народни
инструменти.
● Електронски
инструменти.
● Камерни састави и
оркестри.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
За виолину:
Концерти (по избору):
Н. Паганини – де-мол и
Де-дур;
А. Вивалди – а-мол;
Ј. С. Бах – а-мол, Це-дур, Едур;
Б. А. Моцарт – Це-дур, Гедур;
Л. В. Бетовен – Де-дур;
Ф. Меднелсон – е-мол;
П. И. Чајковски – Де-дур.
●

вокалне, вокално
инструменталне.
Успоставе корелацију
између врсте инструмената
и програмског садржаја
музичког дела.

За виолу:
М. Глинка – соната демол;
Ј. Брамс – Први део
немачкогреквијема;
Деонице из Берлиозовог
Харолда у Италији;
П. Хиндемит – концерти.
За виолончело:
Избор композиција А.
Вивалдија, Ј. Хајдна, Р.
Шумана, А. Дворжака и
Сен Санса.
За контрабас:
Избор дела Сен Санса и Г.
Малера.
За харфу:
В. А. Моцарт – Концерт за
харфу и флауту у Це-дуру;
Сен Санс – Концерт за
харфу у Ге-дуру.
За гитару:
Избор дела Ф. Тареге, А.
Сеговије, Е. Гранадоса, Де
Фаље, И. Албениса.
Примери савремене
музике за гитару.
Избор дела за мандолину,
тамбуру, балалајку, цитру.
За дувачке инструменте:
За флауту:
Ј. С. Бах - Свита за флауту и
оркестар ха-мол;
Б. Сметана – Влтава;
К. Дебиси и М. Равел –
избор.
За обоу:
А. Вивалди – 12

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
концерата;
Ј. Хајдн – концерт Це-дур;
В. А. Моцарт – концерт Цедур;
Сонате Г. Ф. Хендла и Сен
Санс;
Дејан Деспић – 7
пасторала за обоу соло.
За Фагот:
А. Вивалди – концерти за
фагот е-мол и Це-дур
За кларинет:
В. А. Моцарт – концерт у
А-дуру;
К. М. Вебер – концерти у
еф-молу и Ес-дуру;
Д. Обрадовић – Соната за
соло кларинет;
Боки Милошевић –
одломци из одабраних
дела. За саксофон:
Избор из џез музике.
За трубу:
Ђ. Верди – други чин из
опере Аида;
Ј. Ф. Вагнер – трећи чин из
Валкире;
М. Мусоргски – Слике са
изложбе;
Избор песама са
фестивала Драгачевска
труба;
Луис Армстронг, Мајлс
Дејвис.
За тромбон:
Одломци из дела И.
Стравинског (балет Жар
птица);
М. Равел – Болеро.
За хорну:
К. Ферстер – концерт Есдур;
Сен-Санс – концерт оп. 94;
Примери народних
дувачких инструмената:
фрула, зурле, кавал, лејка,
рог.
Дувачки инструменти
других народа –
Абориџини (диџериду),
Алпски рогови...
За клавир:
Избор из Бахових,
Моцартових, Бетовенових;
Шопенових и Листових
концерта;
Примери из џеза и
забавне музике.
За оргуље:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
Избор из дела Ј.С Баха, Г.
Ф. Хендла и Ц. Франка.
За хармонику:
Избор уметничке музике
за хармонику;
Народна кола;
А. Пјацола – Либер танго.
За удараљке:
Избор репертоара
Ансанбла СПЕ;
Б. Барток – Концерт за
ударљке и челесту.
Избор композиција рок и
џез музике.
Народна музика – тапан,
гоч, даире, тарабука,
кастањете.

2

Класична музика
(општа музичка
анализа и
теорија кроз
слушање музике)

19(17)

● Значај музике у животу
и друштву:првобитна
заједница,стари век и
развој музике у
средњем веку(духовна
и световна музика) (3)
Грегоријански
корал,
Византијско певање,Кир
Стефан Србин:Ниња сили.
● Ренесанса и барок (8)
Палестрина
Л.:Огни
белта, О. ди Ласо:
Madona mia cara, Ехо;
Галус: Патер Ностер;
Фрањо Босанац: Ричеркар
бр.
23/I
;
Андрија
Мотовуњанин: Песме и
игре Трубадура.
Вивалди А.: 4 годишња
доба, Хендл Г.Ф.: Музика
на води (одломак),Месија
(Алелуја); Бах Ј.С.: Токата
и
фуга
d
–
mol,
Брандебуршки концерт
бр.3 G – dur
● Преткласика и
класика(8)
Купрен: Жетеоци; Д.
Скарлати: Избор из
соната за чембало;
Хајдн Ј.:Симфонија
изненађења бр 94.G – dur,
Симфонија Д-дур бр. 104
("Лондонска");
Моцарт В.А.:Симфонија
бр.40.G-dur, Реквијем,
Мала ноћна музика,
Турски марш; Бетовен
Л.В.:5. и 9. симфонија,За

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

●

●

●

●

Препознаје и
разликује одлике
стилова у
музичком
изражавању од
првобитне
заједнице до
данас.
Препознаје
одслушанe
композицијe у
односу на време
настанка..
Има позитиван
однос преме
уметничкој
музици
Самоиницијативн
о посећује
концерте и друге
музичке
манифестације
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за приод 2018-2022. год.
Елизу,
Месечева соната..
● Романтизаm (8)
Шуберт: Недовршена
симфонија;
Менделсон Ф.:Свадбени
марш,Шопен Ф.:Валцер
des-dur,Брамс Ј.:Мађарске
игре по избору,Сметана
Б.:Влтава, Берлиоз:
Фантастична симфонија
;
Романтизам у словенским
земљама:
Руска национална школа Чешка национална школа:
Глинка: Руслан и Људмила
(увертира); Бородин: Кнез
Игор (Половецке игре);
Мусоргски: Слике са
изложбе (избор); РимскиКорсаков: Шехерезада;
Чајковски: Лабудово
језеро (одломци);
Сметана: Продана
невеста (одломци);
Дворжак: Словенске игре
(избор).
К. Станковић: Варијације
на песму "Што се боре
мисли моје"; Ст.
Мокрањац: X, XI и XII или
XV руковет, Козар, Њет
свјат (из Опела
● Импресионизам (1)
Дебиси К.:Прелид за
поподне једног фауна,
Равел М.: Болеро.
● Музика xx века (2)
Шостакович:Камерна
симфонија;
Прокофјев
С.:Ромео
и
Јулија;
Шенберг: Пјеро месечар;
Стравински:
Петрушка
(руска игра).

Разликује музичко
сценска дела према
периоду настанка.
● Разуме међусобну
повезаност текста,
музике и покрета.
● Препознаје историјско
културни амбијент у
коме су настала
поједина дела

●

Oпера и балет
Oперета и
мјузикл
12
3

Опера у XVII веку
– Монтеверди;
● Опера у XVIII
веку:
озбиљна и комична опера
– Глук;
● Романтичне
опере:
Бизе Ж.: Кармен; Верди
Ђ.:Трубадур; Росини
Ђ.:Севиљски берберин;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Препознаје естетске
вредности у култури
свог и народа других
земаља уочавањем
карактеристичних
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Пучини: Тоска,Боеми,
● Балети :
Чајковски П.И.:Лабудово
језеро,Успавана
лепотица; Прокофјев
С.:Ромео и Јулија.
Оперете Штраус Ј.:Слепи

обележја музике
светске народне
баштине.
● Сагледава и
вреднује утицај
народног
стваралаштва на
уметничко
стваралаштво.
●

Препознаје
порекло
народних
композиција
према ритмичко
мелодијским
карактеристикам
а

●

Прецизно изводи
ритмичкомелодијске
захтеве у оквиру
задате
кореографије.

●

4

Традиционална
музика(народне
песме,игре,плесо
ви)
12(10)

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,електрон
ску,џез и разне
алтернативне
правце.
извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слободан
Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски..

● Сагледава
критеријуме који се
односе на начине
настајања мелодијско
ритмичких образаца
раличитих музичких
жанрова.
● Разликује
инструменте по боји
звука
Разликује извођачке
саставе (Соло гласхор,Соло инструменткамерни састав-оркестар)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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●

Џез и блуз
музика
Филм и филмска
музика Сценска
музика

5
10

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...
● Сценска
музика:
Ф. Менделсон: "Сан летње
ноћи" (избор); Е. Григ:
Солвејгина песна из "Пер
Гинта", М. Равел:
Атлантида (избор).

●

Препознаје и
реализује елементе
заједничког
музицирања

● слободан избор
композиција према
могућностима
извођача

●

6

Оспособ
љавање
ученика
за
заједнич
ко
извођењ
е

6

КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
● Ликовна
култура
● Српски
језик и
књижевн
ост
● Историја
● Географи
ја

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Укупан број часова:

64(60)

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар

Изабрана поглавља математике
четврти
Правилник о наставном плану и програму.... 7 од 14. августа 2014. г
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
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.
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности.
Тема

Конусни пресеци

Број
часова

23

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

 Конусна површ.
Конусни пресеци
 Једначина елипсе
 Особине елипсе
(жиже,
ексцентрицитет и
директрисе)
 Узајамни положај
праве и елипсе
 Једначина
хиперболе
 Особине
хиперболе (жиже,
ексцентрицитет,
полуосе и
асимптоте,
директрисе)
 Узајамни положај
праве и хиперболе
 Једначина
параболе
 Особине параболе
(жижа, параметар
и директриса)
 Узајамни положај
праве и параболе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 наброји конусне
пресеке и нацрта
одговарајуће
слике
 дефинише елипсу
и наведе њену
једначину
 одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрисе
елипсе
 одреди једначину
елипсе из задатих
услова –
једноставнији
примери
 испита међусобни
положај праве и
елипсе
 одреди једначину
тангенте елипсе
из задатих услова
 дефинише
хиперболу и
наведе њену
једначину

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове знања.
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29

 Примитивна
функција.
Неодређени
интеграл
 Основне особине
неодређеног
интеграла
 Методи
интеграције.
Метод замене
 Метод парцијалне
интеграције
 Дефиниција
одређеног
интеграла
 Особине
одређеног

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрисе
хиперболе
 одреди једначину
хиперболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
 испита међусобни
положај праве и
хиперболе
 одреди једначину
тангенте
хиперболе из
задатих услова
 дефинише
параболу и
наведе једначину
параболе
 одреди жиже,
ексцентрицитет и
директрису
параболе
 одреди једначину
параболе из
задатих услова –
једноставнији
примери
 испита међусобни
положај праве и
параболе
 одреди једначину
тангенте
параболе из
задатих услова
 одреди
примитивну
функцију дате
функције
 примени особине
неодређеног
интеграла
 примени метод
замене
 примени метод
парцијалне
интеграције
 дефинише
одређени
интеграл
 примени ЊутнЛајбницову

Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове знања.

1777

Школски програм

за приод 2018-2022. год.









Четири писмена
задатка са
исправкама
Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

интеграла
Њутн-Лајбницова
формула
Метод замене
променљиве код
одређеног
интеграла
Парцијална
интеграција код
одређеног
интеграла
Израчунавање
површине равног
лика
Запремина
обртних тела
Дужина лука
криве






8

60

Корелација: Рачунарство и информатика
Математика, физика, хемија

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА ( ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)
ТРЕЋИ ИЛИ ЧЕТВРТИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:



формулу
примени метод
замене и метод
парцијалне
интеграције код
одређеног
интеграла
реши
једноставније
диференцијалне
једначине
израчуна
површину равног
лика
израчуна
запремину
обртног тела
израчуна дужину
лука криве

Настава у блоку:

Практична настава:

64 или 60
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:






Проширивање знања о разноврсности живог света;
Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића;
Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића;
Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и
друга жива бића ;
 Проширивање знања о разноврсности биљака;
 Упознавање са одликама протиста;
Проширивање знања о разноврсности животиња.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености исхода
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1.

за приод 2018-2022. год.

Разноврсност 3
живог света

 Разноврсност живог света
(царства на Земљи)
 Класификација живих
бића (таксономске
категорије)
 Методе систематике
Принципи филогенетске
систематике

 дефинише
царства живог
света
дефинише основне
систематске
категорије биљног и
животињског света

Вируси

4

 Вируси - грађа и
размножавање
 Порекло вируса
 Класификација вируса
Утицај вируса на жива бића
и значај

 дефинише појам
и порекло вируса
 објасни грађу и
размножавање
вируса
 категорише
вирусе према
њиховим
карактеристикама
 утврди утицај
вируса на жива
бића

3.

Бактерије

4

 Бактерије- опште одлике
 Еубактерије (праве
бактерије) и
Архебактерије
 Еколошки аспекти и
значај бактерија


4.

Протисти

5

5.

Алге

4

 Царство протиста:опште
одлике,класификација ,
еколошки аспекти
 Протисти изазивачи
разних болести
животиња и људи

 Раздели алги: црвене
алге
(Rhodophyta),силикатне
алге (Bacillariophyta),
мрке алге
(Phaeophyta),зелене алге
(Chlorophyta), опште
одлике, систематика,
филогенија,екологија и
распрострањење


 објасни опште
одлике и
разврста
бактерије према
њиховим
карактеристикама
 утврди утицај
бактерија на
друга жива бића
 наброји
представнике
протиста
 наведе протисте
изазиваче
болести
животиња и људи
 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела алги
 анализира
распрострањење
сваког
појединачног
раздела
 анализира
еколошки аспект
алги

2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања, израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).
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6.

Гљиве и
лишаји

7

7.

Биљке

13

 Опште одлике гљива
 Систематика гљива
 Значај гљива у природи и
привреди
 Гљиве као изазивачи
болести култивисаних
биљака, домаћих
животиња и човека
 Опште одликекомпоненте лишаја
 Систематика и
филогенија лишаја
 Екологија и
распрострањеност
лишаја
 Значај лишаја у природи
и привреди
 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, систематика 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и
подраздела у
оквиру царства
гљива и
најзначајније
особине сваке
класе раздела
лишаја
 анализира
еколошки аспект
гљива и лишаја

 наведе
најзначајније
особине сваког
раздела и класе
виших биљака
 анализира
еколошки аспект
представника
сваког
појединачног
таксона
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24

 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
 Сунђери (Porifera):опште 
одлике, систематика,
 наведе
еколошки аспекти
најзначајније
 Дупљари, жарњаци
особине сваке
(Cnidaria):опште одлике,
класе животиња
систематика, еколошки
 анализира
аспекти
еколошки аспект
 Пљоснати црви
представника
(Platyhelmintes):опште
сваког
одлике, систематика,
појединачног
еколошки аспекти,
таксона
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
 Зглавкари (Arthropoda):
пауколики зглавкари,
стоноге, ракови и
инсекти. Опште одлике,
систематика, еколошки
аспекти
 Бодљокошци
(Echinodermata): опште
одлике, систематика,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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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


Укупан број часова:

64
или
60

Корелација: микробиологија
Патологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

kозметички техничар
Медицинска географија-изборни
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

60
2

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

/

/

Практична настава:

/

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:











Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине;
Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи;
Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи;
Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи;
Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори;
Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора
географске средине;
Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу;
Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже;
Развијање самосвести, одговорно опхођење према себи и окружењу.

Ред.
број
Тема

Број
часова

9
1.

Деловање
времена и
климе на
организам
човека

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми










ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:


Временски и
климатски елементи
и њихов утицај на
организам човека
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





наведе временске
и климатске
елементе који
утичу на здравље
човека
(инсолација,
температура
ваздуха, ваздушни
притисак, ветрови,
влажност, облаци
и облачност,
падавине)
објасни утицај
климатских типова
на организам
човека
(медитеранска,
планинска,
континен-тална...)
објасни промене у
организму човека
које настају са
променом боравка

Вредновање
остварености
исхода

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 (56
часова)
Место
реализације
наставе
 Теоријска
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на здравље људи
Атмосферски
фронтови и
здравље;
Метеоротропна
обољења
Климатске промене
и здравље,
Аерозагађење и
здравље људи;

















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
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 загађиваче
ваздуха и мере
заштите
познаје облике
штетног дејства
загађујућих
материја

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
интерактивни
х метода рада
 Коришћење
основне
литературе уз
употребу
савремених
технологија за
презентовање.
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
7. праћење
оствареност
и исхода
8. тестове
знања
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8






Вода као услов и

фактор здравља
Хидричне епидемије
Тврдоћа воде и
здравље
Болести изазване
присуством штетних
хемијских материја у

води, проблем
загађености вода:
степен загађености,

мере заштите и
пречишћавања вода







3

Рељеф,
земљиште,
биљни и
животињски
свет и њихов
значај за
здравље људи
чај

9











Геолошки састав и
утицај надморске
висине, експозиције
и нагиба терена на
здравље људи
Медицинска
географија и
геохемија предела
Основне
карактеристике
земљишта и
педолошки ризици
по здравље човека
Природно
јонизујуће зрачење;
Утицај радона на
здравље
Утицај живог света
на здравље
Аероалергени
биљног порекла

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







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 загађеној
води
објасни штетност
наводњавања
пољопривредних
култура загађеном
водом
наведе загађиваче
воде
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...)
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4

Друштвеногеографске
карактеристике
територије и
утицај на
здравље људи

8











Природно кретање
становништва
Србије
Механичко кретање
становништва
Србије
Структуре
становништва и
здравље
Урбана и рурална
насеља – савремене
болести
Индустрија као
извор загађења
животне средине –
здравствени аспект
Избор места
стамбене и
индустријске зоне у
граду
Пољопривреда као
извор загађења
животне средине,
Саобраћај и
саобраћајна
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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
буђи) и начин
њиховог деловања
на здравље
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
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5

Социјалноекономске
карактеристике
територије и
утицај на
здравље људи

8



Значај животног

стандарда за
здравље; Социјалноекономски услови
живота,
приступачност
здравственој служби
и могућности
лечења у земљама


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 ђубрива
у пољопривреди
зна различите
начине штетног
деловања
саобраћаја на
живот и здравље
људи (загађење
животне средине,
ширење заразних
болести,
саобраћајне
несреће)
зна да објасни
разлике у
оболевању и
умирању међу
земљама са
различитим
животним
стандардом
зна да наведе
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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







6

Савремене
болести и
ендемска
подручја у нашој
земљи

10



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
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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...)

1788

Школски програм
7

за приод 2018-2022. год.
8

Географија
здравља



Благодети морског
поднебља: физичкохемијска 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 физичкохемијска 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



















Укупан број часова:

60

објасни физичкохемијска 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
Биологија
хемија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Козметички техничар
Историја (одабране теме)
4

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:









Ред.

број

1.

Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање 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 културноисторијске баштине.
Тема

Село и град
некад и сад

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми






задатак
наставни
ка је да
на
почетку
школске
године од
дванаест
понуђени
хнаставни
х тема,
ученицим
а
предлож
и шест,
од којих
ће они,
као група,
у складу
са својим
склоност
има,
изабрати
четири,
Свакој од
четири

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 предграђа;
боемске четврти;
појава модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација, метро,
проблем загађења,
одношење и
складиштење
отпада; становање –
грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске технике,
врсте објеката и
организација

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми
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

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:




праћење
остварено
сти исхода
тестове
знања.
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буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђе
них
наставни
м
планом.
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простора; разлика у
начину становања
између села и града
и између
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 и XX веку
(примери Београда,
Новог Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица, „дивља”
насеља; оријентални
и европски утицаји;
електрификација,
јавни градски превоз
– фијакери, трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства; задруга,
моба, позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код Срба:
дворци, градске
куће, конаци, сеоске
куће; дворови
владара – Милоша,
Михаила, Милана и
Александра
Обреновића, кнеза
Александра и
краљева Петра и

између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину
становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.
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ња и исхране
некад и сад
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за приод 2018-2022. год.
Александра
Карађорђевића,
Николе Петровића,
резиденције Јосипа
Броза).

Култура одевања од
антике до данас
(материјали, начин
обраде и бојење,
разлике у одевању
код припадника
различитих
друштвених група;
појава вештачких
материјала, стилови
у одевању, модне
куће, појава модне
индустрије,
свакодневна и
свечана одећа, џинс
као карактеристика
одевања младих у
читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).

Одевање код Срба
кроз
историју(материјали
и тканине – кудеља,
конопља, чоја,
крзно, кожа, лан,
свила; разлика у
одевању код Срба у
Хабзбуршком и
Османском царству,
као и код
припадника
различитих
друштвених група;
грађанско одело и
европски узори у
облачењу српског
грађанског сталежа;
униформе
државних
чиновника, лекара,
цариника,
професора Лицеја и
гимназија у
обновљеној Србији;
народна ношња,
савремени начин

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
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
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3.

Војска, оружје
и рат некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



одевања).
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”).
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;
увођење 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;
међународне
конвенције о

исхране код
Срба кроз
историју;
наведе и
упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.

 уочи основна
обележја
ратова и
војне
организације
и технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
начину
ратовања
кроз историју;
 уочи
карактеристи
ке развоја
оружја и
војне
организације;
 уочи основна
обележја
војне
организације
код Срба кроз
историју;
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4.



Новац и банке
кроз историју
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правилима
ратовања, највеће
војковође).
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).

 наведе и
упореди
карактеристи
ке ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату
и његовим
последицама на
живот људи.

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;



уочи основне
карактеристи
ке 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
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5.

Верски живот
и обичаји кроз
историју
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материјали од којих
је израђиван новац,
историјски феномен
„кварења” новца;
ликови и различити
симболи на
кованом и
папирном новцу...).
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,











уочи основна
обележја
веровања од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке 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
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6.

Образовање и
васпитање
кроз историју
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страхови
средњовековног
човека).
Верски живот и
обичаји у новом веку
и савременом добу
(верски идентитет,
сличности и разлике
између католика,
протестаната,
православаца,
муслимана, Јевреја;
атеизам).

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

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...).
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 –
награђивање и
кажњавање,
одевање ученика...).
Образовање и
васпитање код Срба
(манастири као

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
код Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристи
ке
образовања и
васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
значају
образовања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
условљеност
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Комуникације,
путовања и
туризам некад
и сад

за приод 2018-2022. год.
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,гостион
ице и хотели, бање).

степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања
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опише развој
комуникациј
а од
праисторије
до
савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристи
ке
комуникациј
еу
различитим
периодима;
изведе
закључак о
значају
комуникациј
е у животу
људи кроз
историју;
разуме
последице
развоја
модерних
комуникациј
а;
изведе
закључак о
утицају
развоја
комуникациј
а на
интеграцију
сваке нације
и друштва;
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8.

Друштвени и
породични
живот кроз
историју
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користи
информације
са историјске
карте и
повеже их са
стеченим
знањем о
комуникациј
ама;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, народа
и њихових
култура
Друштвени живот
 идентификује
од антике до данас
основна
(игре, гозбе, плес уз
обележја
музику, музички
друштвеног
инструменти,
живота од
позориште,
антике до
маскирање,
данас;
трубадури,
 идентификује
властеоске гозбе:
основна
жонглери, путујући
обележја
свирачи и
породичног
забављачи; балови,
живота од
позориште у доба
антике до
Шекспира и
данас;
Молијера, настанак  наведе
опере, књижевне
основна
дружине и
обележја
читалишта,
друштвеног
концерти, биоскопи,
живота код
игре на срећу,
Срба кроз
савремена
историју;
популарна музика).  наведеосновн
Друштвени живот
а обележја
код Срба кроз
породичног
историју (основни
живота код
празници и њихов
Срба кроз
значај; утицај
историју;
политичких прилика  упореди
на празнике и
карактеристи
празновања,радни
ке
и нерадни дани;
друштвеног и
различити облици
породичног
друштвених
живота у
активности на селу
различитим
и у граду...).
периодима;
Породични односи
 уочи
од антике до данас
сличности и
(положај мушкарца,
разлике у
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жене и детета,
свадбени обичаји,
однос према
старијима,
породични
празници,
традиционални и
модерни погледи на
породицу; промене
у односима међу
половима...).


9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија
кроз историју
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начину
обележавања
празника кроз
историју;
истакне одлике
друштвеног и
породичног
живота данас у
односу на раније
епохе

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,филм
као извор
информација о
догађајима; филм
као масовна забава
и индустрија;
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почетак ере звучног
филма, појава
анимираних
филмова; појава
колор филмова;
филмски фестивали
и награде;
оснивање радиостаница, 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 фотоалбуми, прва
филмска пројекција
у Србији 1896, први
српски филмови и
биоскопи; почетак
рада прве радиостанице – 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).

1800

Школски програм
10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју

за приод 2018-2022. год.


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).











11.

Грбови и
заставе некад
и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Брига о телу и
здрављу код Срба
(утицај животних
услова и
хигијенских прилика
на појаву болести;
најчешће болести и
епидемије, народна
медицина и
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



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
организација
и њиховог
деловања.

 уочи основна
обележја
развоја
грбова и
застава кроз
историју;
 уочи основна
обележја
развоја
грбова и
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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,
Карађорђевића,
Обреновића и
Петровића-Његоша,
лав Бранковића и
Петровића-Његоша,
вук Балшића,
љиљани
Котроманића...).

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.
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12.

Спорт некад и
сад


Укупан број часова:

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
пастирске игре као
прва спортска
надметања, прва
спортска друштва,
оснивање Српског
олимпијског клуба
1910, учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва и
клубови; савремени
спорт и спортски
живот).


Корелација: Српски језик и књижевност



Географија
Социологија са правима грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Ликовна култура
Музичка култура
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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
карактеристи
ке спортских
надметања у
различитим
периодима;
опише развој
спортског
живота код Срба.
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за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Хемија- изборни предмет
4

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

56
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском
нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко- технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Дисперзни
системи
1.

Број
часова

14

Препоручени САДРЖАЈИ по
темама






Класификације
дисперзних система
Раствори и
растворљивост
Квалитативни и
квантитативни
састав раствора
Разблаживање
раствора
Колигативна
својства раствора
неелектролита

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

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,
молалност раствора;
Прерачуна један начин
исказивања садржаја
раствора у други;
Израчуна садржај
раствора добијеног
разблаживањем;
Израчуна садржај
раствора добијеног
мешањем два раствора
исте супстанце
различитог садржаја;
Објасни снижење
температуре мржњења,
повишење температуре

Вредновање
остварености
исхода
Врши се кроз:
 Усмену
проверу
знања
 Писану
проверу
знања
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за приод 2018-2022. год.
кључања раствора у
односу на растварач;
Одреди тремпературу
кључања раствора
неелектролита;
Израчуна осмотски
притисак у раствору
неелектролита

Раствори
електролита
2.

25











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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
Објасни деловање
пуферских система по
теорији електролитичке
дисоцијације;
Објасни деловање
пуферских система по
протолитичкој теорији;
Зна пуферске системе
телесних течности;
Израчунава
концентрацију
водоникових и
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Стехиометријска
израчунавања

за приод 2018-2022. год.

27










Укупан број часова:

66

Основни хемијски
закони
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
формула
Квалитативно и
квантитативно
значење хемијских
једначина
Типови хемијских
реакцијаоксидоредукционе
реакције
Стехиометријска
израчунавања на
основу хемијских
једначина

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;
Објасни квалитативно и
квантитативно значење
хемијских формула;
Израчуна масени
елементарни састав
једињења на основу
молекулске формуле;
Одреди емпиријску
формулу једињења на
основу масених односа
елемената у њему;
Одреди емпиријску
формулу на основу
масеног елементарног
процентног састава
једињења;
Објасни квалитативно и
квантитативно значење
хемијске једначине;
Пише хемијске
једначине важних
хемијских реакција;
Одреди коефицијенте у
хемијским једначинама;
Тумачи појам
оксидационог броја;
Разликује оксидационо
и редукционо средство у
реакцији
оксидоредукције;
Примени метод
електронског биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини реакције
оксидоредукције;
Општа хемија, Аналитичка хемија, Физика,
Биологија, Фармацеутска хемија
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за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Хемија биомолекула

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

4

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

56
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање на универзитетском нивоу;
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и
друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми


1.

Угљени хидрати

16






Хемијска структура и
својства моносахарида:
пенотозе (рибоза и
дезоксирибоза), хексозе
(глукоза, маноза,
фруктоза)
Хемијска структура и
својства олигосахарида:
малтоза, лактоза,
сахароза
Хемијска структура и
својства
полисахарида: скроб,
целулоза, гликоген
Улога угљених хидрата

ИСХОДИ



















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
Фишеровим
пројекционим
формулама представи
структуру молекула
моносахарида
ојасни настајање
цикличних
(полуацеталних и
полукеталних) облика
молекула моносахарида
Хејвортовим
перспективним
формулама прикаже
цикличне форме
молекула моносахарида
објасни разлику између
Фишерових и
Хејвортових формула
моносахарида
објасни појам аномерије
хемијским једначинама
представи:
дехидратацију,
епимеризацију, грађење
гликозида, редукцију и
оксидацију
моносахарида
тумачи биолошки значај
моносахарида
објасни настајање
гликозидне везе међу
молекулима
моносахарди
објасни појам
редукујућих и
нередукујућих
дисахарида
хемијском једначином
представи реакцију
хидролизе гликозидне
везе у молекулима
олигосахарида







праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу
усмену
проверу
знања

1807

Школски програм

за приод 2018-2022. год.





2.

Липиди

13









16

3.







Протеини

Класификације липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска структура
неосапуњивих липида
Стероидни хормони
Биолошки значај
липида

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

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
 наводи критеријуме за
класификацију липида
 објасни хемијску
структуру
осапуњивих липида
 класификује осапуњиве
липиде према
хемијском саставу
 тумачи биолошки значај
масти и уља,
фосфоглицерида,
сфинголипида и воскова
 објасни хемијску
структуру
неосапуњивих липида
 разликује стероле,
жучне киселине и
стероидне хормоне
 тумачи биолошки значај
холестерола, жучних
киселина и стероидних
хормона
















4.

Нуклеинске
киселине

6






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и
пиримдинске базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција






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
објасни разлику између
пуринских и
пиримидинских база
пише формуле
нуклеозида
пише формуле
нуклеотида
објасни структуру
нуклеинских киселина
тумачи разлику у















праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на часу
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5

5.

Витамини





ДНК и РНК

структури ДНК и РНК
 објасни биолошки значај
и функцију нуклеинских
киселина

Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска структура
липосолубилних
витамина
Хемијска структура
хидросолубилних
витамина








Укупан број часова:

Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

56






праћење
остварености
исхода
тестове знања
активност на
часу

Корелација:
Хемија
Медицинска
биохемија

Козметички техничар
ФИЗИКА ИЗБОРНИ
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

објасни разлику између
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

52
2

Настава у блоку:

Практична настава:

8

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:












Ред.
број

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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.
Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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11



Кристална и аморфна
тела. Основна својства
кристалне структуре
 Механичке
деформације тела.
Хуков закон – примена
на кости и мишиће
 Топлотно ширење
чврстих тела. Закони
линеарног и
запреминског ширења
чврстих тела
 Промене агрегатних
стања чврстих тела и
њихов графички
приказ. Специфичне
топлоте фазних
прелаза
 Демонстрациони
огледи:
- Образовање кристала
(хидрохинон микропројекције)
- Ширење чврстих тела
при загревању
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање модула
еластичности жице
17



2.












Електрично поље.
Јачина поља, линије
сила
Потенцијална енергија,
потенцијал, напон.
Еквипотенцијалне
површине
Електрични дипол
(диполни момент,
деловање електричног
поља на дипол).
Проводник у
електричном пољу
Електрично поље у
диелектрику
Електрична
капацитивност
проводника и
кондензатора. Раван
кондензатор
Енергија електричног
поља, густина енергије
Јачина и густина

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
















разуме структуру
чврстих тела и
међумолекулске
силе
разликује
кристална и
аморфна тела и
зна основна
својства кристалне
структуре
разуме Хуков
закон и зна да га
примени у струци
зна законе
топлотног ширења
чврстих тела
схватање промене
агрегатног стања
чврстих тела
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
разуме и зна да
решава проблеме
везане за појмове:
јачина електричног
поља,
потенцијална
енергија,
потенцијал,
напон...
разуме појмове
енергија
електричног поља
и густина енергије
зна шта је
електрични дипол
и какав је утицај
електричног поља
на дипол
разуме утицај
електричног поља
на проводнике и
изолаторе
(диелектрике)
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електричне струје.
Напон и ЕМС
Омов закон (за део
кола и за цело коло).
Електрична отпорност и
проводљивост
проводника
Џул-Ленцов закон.
Кирхофова правила
Електрична струја у
течностима (на пример,
крв...)
Дејство једносмерне
струје на људски
организам.



Електростимулација у
дијагностици и
терапији
 Струја у гасовима и
врсте пражњења.
Напонска
карактеристика струје
 Електрична струја у
вакууму (катодна цев)
 Демонстрациони
огледи:
- Приказ линија сила
електричног поља
- Испитивање
потенцијала
наелектрисаног
проводника (помоћу
електрометра).
Еквипотенцијалне
линије
- Омов закон и
Кирхофова правила
- Струја у течностима
 Лабораторијска вежба:
- Мерење електричног
отпора Витстоновим
мостом
3.

Таласна оптика

13







Дуалистичка природа
светлости
Таласна оптика.
Интерференција
светлости
Дифракција светлости.
Дифракциона решетка
Дисперзија светлости
кроз призму. Врсте

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



зна шта је
кондензатор и
разуме појам
електричне
капацитивности
 разуме појмове:
јачина и густина
електричне струје,
напон и
електромоторна
сила (ЕМС)
 зна основне
законе
једносмерне струје
 зна основне
карактеристике
електричне струје
у течностима и
гасовима
изведе лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне и
израчуна грешке при
мерењу



разуме
дуалистичку
природу светлости
 разуме појаве
интерференције,
дифракције и
поларизације
светлости
изведе лабораторијску
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Елементи квантне
физике

Укупан број часова:

11

оптичког спектра
 Апсорпциона
спектрометрија.
Апсорпција светлости,
Ламберг – Беров закон.
Параметри
апсорпционе
спектрометрије
 Поларизација светлости
при одбијању
(Брустеров закон) и
преламању (Николова
призма). Обртање равни
поларизације.
Сахариметар
Демонстрациони
оглед:
- Дисперзија светлости
(помоћу призме)
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање таласне
дужине монохроматске
светлости помоћу оптичке
решетке
 Топлотно зрачење.
Закони зрачења
апсолутно црног тела
 Квант енергије. Маса,
импулс и енергија
фотона
 Фотоефекат.
Ајнштајнова једначина
 Комптонов ефекат
 Фотоћелија.
Фотомултипликатор
 Корпускуларно-таласни
дуализам
микрочестица. Де
Брољева релацијада
светлости
 Демонстрациони
оглед:
- Фотоефекат
 Лабораторијска вежба:
- Одређивање угаоне
дивергенције ласерског
снопа

вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне и
израчуна грешке при
мерењу



разуме
дуалистичку
природу светлости
 разуме појаве
интерференције,
дифракције и
поларизације
светлости
изведе лабораторијску
вежбу, правилно и
безбедно рукује
наставним
средствима, изврши
потребне прорачуне и
израчуна грешке при
мерењу

60
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички -техничар
Локига са етиком
4

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. / година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

68 или 62
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:






Ред.
број

Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и
развој личности
Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и
свакодневном животу
Разумевање појмова који се јављају у етичким расправама и развијање сензибилитета за етичка
питања савременог друштва
Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о
друштвеним проблемима
Тема

Број
часова

Увод у логику

3

- Појам и подела
логике.
- Логика као наука о
форми мишљења
- Основни логички
принципи (идентитет,
непротивуречност и и
искључење трећег)

Формална
логика: појам
суд закључак

7+7+11

-Разлика између појма,
ствари и представе,
- Врсте појмова
- Обим и садржај појма
Односи међу
појмовима
- Дефиниција и деоба
- Суд и врсте судова
- Истиносна вредност
сложених судова
(негација, конјукција,
дисјункција,
импликација и
еквиваленција)

1.

2.

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода

- препозна да и сам већ
користи логику као и
граматику
- разликује мишљење од
маште, надања, опажања и
наводи примере из
свакодневног живота
- искаже дефиницију
логике, - разуме и опише у
чему се састоји формални
карактер логике
- разликује принципе
мишљења,
- наведе примере за
основне логичке принципе
и симболички их приказује
-увиди разлику између
појма, термина, опажаја,
предмета, представе
-разликује обим и садржај
појма,
- увиђа однос између
обима и садржаја,
-наводи пример за обим и
садржај и дефинише обим
и садржај појма
-препознаје и именује
појмове, набраја их,
- уочава разлику између
појединачних и општих
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- Комбинована подела
судова, расподељеност
појма
- Односи међу
судовима (логички
квадрат)
-Врсте закључивања
Непосредно
закључивање –
конверзија, обверзија,
логички квадрат
Посредно
закључивање –
индукција, аналогија и
дедукција
- Фигуре категоричког
силогизма, модуси
категоричког
силогизма Хипотетички и
дисјунктивни
силогизам
-Доказ
- Примери индуктивног
и дедуктивног
закључивања у
наукама.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

појмова препознаје односе
међу појмовиима и
именује их (субординација,
координација,
контрарност) и графички
приказује односе међу
појмовима
- наведе делове
дефиниције
- даје примере дефиниције
из своје струке
- разликује прешироку и
преуску дефиницију
- разликује чланове деобе
од принципа деобе
- увиђа значај принципа
деобе самостално изводи
једну деобу
-разликује субјекат и
предикат суда и увиђа
значај копуле за квалитет
суда
-препознаје форму
сложеног суда, разликује и
именује логичке везнике
(негација, конјукција,
дисјункција, импликација и
еквиваленција) и наводи
примере
- разликује квантитет и
квалитет суда,
- препознаје форму а,е,i,o
суда и наводи примере
- именује односе међу
судовима
- препознаје индуктивно,
дедуктивно и закључивање
по аналогији на
примерима из
свакодневног живота
увиђа да и сам користи
наведене форме
закључивања, именује их и
разликује
- демонстрира конверзију
и обверзију на примерима
- наведе и објасни четири
фигуре силогизма
- изводи задате модусе
силогизма излаже примере
за хипотетички и
дисјунктивни силогизам
- повезује форме
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закључивања у облику
доказа

3.

Логичке грешке

6

4.

Појам и значај
етике

4

5.

Лични
идентитет,
слобода и
одговорност

14

6.

Основне етичке
норме и
вредности

16

-Паралогизми и
софизми
- Грешке у закључку
- Грешке у доказу
- Грешке у
аргументацији

-разликује случајне од
намерних логичких
грешака
- примењује форме
закључка и доказа
- препознаје и именује
логичке грешке: увођење
четвртог појма у
силогизам, нерасподељен
појам, замена теза,
argumentum ad hominem,
post hoc ergo propter hoc.
-Настанак и предмет
-набраја правила (норме)
етике
из различитих сфера
- Појам норме и појам
живота
морала
- издваја правила која
- Разлика између
слободно прихватамо и
обичајних, правних и
разликује их од оних која
етичких норми
имају спољашње порекло
- дефинише предмет етике
-Улога визуелног
-набраја како се све
идентитета у
манифестује лични
формирању личног
идентитет
идентитета - разликује утицаје који
међусобни утицаји
формирају лични
- Појмови пола и рода
идентитет (разликује род и
- Утицај медија на
пол)
релативизацију етичких - увиђа колика је моћ
вредности
визуелног идентитета
- Естетски и етички
- препознаје утицај медија
идеал
на креирање визуелног
- Тело и интервенције
идентитета
на телу
- уочава разлику између
- Сајбер идентитет,
модних и етичких
- морал и слобода
императива
избора
- супротставља медијски
наметнуте животне идеале
и етичке вредности
-Пријатељство
-препознаје важније
- Верност
људске вредности
- Породица
- разликује слободне од
- Љубав
самовољних и наметнутих
- Морално добро
поступака
- Донација органа
- схвата постојање слободе
- Сурогат мајка
избора као услова
- Клонирање
моралног поступања
- разуме везу између
избора и одговорности

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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- упоређује одговорне и
неодговорне поступке
- може да расправља о
томе да ли је извор морала
у нама или изван нас
(аутономна и хетерономна
етика)
- увиђа разлику имеђу
основних етичких праваца
Корелација: Грађанско васпитање
Биологија
Српски језик
Историја
Веронаука

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Козметички техничар
Медицинска информатика
Четврти разред

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8/ 2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

/

Настава у блоку:

60
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Вежбе:

/

Практична настава:

/

2

Циљеви предмета:






Ред.
број

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.

Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми



1.

Медицинска
информатика

8







Појам и дефиниција
информација,
информатике и
медицинске
информатике;
Историјски развој
медицинске
информатике;
Информације и
њихов значај у
медицинским
истраживањима и
медицинској пракси.
Примена

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености исхода

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:




дефинише појам
медицинске
информатике;
да сагледа значај
информатике у
медицинским
исраживањима и
медицинској
пракси;








активност ученика на
часу
редовност и
прегледност радне
свеске
домаће задатке
тестове знања
практичног рада на
рачунару
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медицинске
информатике



2.

Медицински подаци
и информације

10









3.

Примена
рачунара у
здравству

10












Здравствени
информациони
систем
4.




12



Утврђивање разлике
између медицинског
податка и
медицинске
информације;
Врсте медицинских
података (говорни,
писани, нумерички,
биосигнал, слика);
Врсте медицинских
информација
(примарне,
секундарне и
научне);
Важност медицинске
информације за
успешан исход
лечења пацијената
(правило 5П).







Примена рачунара у
здравству;
Нивои примене
рачунара у
медицини;
Електонски
здравствени картон;
Здравствене
књижице са бар
кодом;
Примена рачунара у
ординацији;
Примена рачунара у
медицинским
лабораторијама;
Примена рачунара у
апотеци;
Примена рачунара у
фондовима
здравственог
система.



Појам ЗИС-а;
Предности ЗИС-а у
односу на
традиционални
здравствени систем;
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сагледа разлику
између
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.



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.



објасни појам
ЗИС-а;
направи
поређење
између

















активност ученика на
часу
редовност и
прегледност радне
свеске
домаће задатке
тестове знања
практичног рада на
рачунару

активност ученика на
часу
редовност и
прегледност радне
свеске
домаће задатке
тестове знања
практичног рада на
рачунару

активност ученика на
часу
редовност и
прегледност радне
свеске
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Пацијент у ЗИС-у;
Здравствени радник
у ЗИС-у;
Сигурност и заштита
података у ЗИС-у.





5.

Примена
рачунара у
дијагностиковању

10









Компјутеризована
томографија (ЦТ)примена;
ПЕТ скенерипримена;
Магнетна резонанцапримена;
Ултразвук--примена;
Виртуелна
ендоскопијапримена










6.

Телемедицина

10













Појам
телемедицине;
Историјски развој
телемедицине;
Методе
телемедицине:
(store-and-forward
(“сними-ипроследи”) и realtime технологија
(пренос података у
реалном времену,
“уживо”);
Телеконсултације;
Теледијагностика;
Телемониторинг
(теленадзор);
Теленега;
Телеконзилијум;
Телеобразовање и
телеобука
(телеедукација)
Телехирургија;
Роботи у
телехирургији;
Примери
телехирургије и
значајни датуми у
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традиционалног
здравственог
система и ЗИС-а;
сагледа улогу и
место пацијента
и здравственог
радника у ЗИС-у;
сагледа значај
сигурности и
заштите
података у ЗИС-у.



сагледа значај
савремене
иформационокомуникационе
технологије у
дијагностиковањ
у;
сагледа предност
компјутеризован
е томографије
над класичним
ренгендским
снимком;
објасни примену
магнетне
резонанце,
ултазвука и
виртуелне
ендоскопије.
објасни појам
телемедицине;
разликује
методе
телемедицине;
сагледа
предности и
недостатке
телемедицине у
односу на
класичну
телемедицину;
разуме значај
телемедицине у
ургентној
медицини.



















домаће задатке
тестове знања
практичног рада на
рачунару

активност ученика на
часу
редовност и
прегледност радне
свеске
домаће задатке
тестове знања
практичног рада на
рачунару

активност ученика на
часу
редовност и
прегледност радне
свеске
домаће задатке
тестове знања
практичног рада на
рачунару
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свету и у Србији.

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

60

Корелација:

Рачунарство и информатика, стручни предмети

козметички техничар
исхрана
четврти

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

60
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
Стицање знања о значају исхране у очувању и унапређењу здравља;
Стицање знања о принципима правилне исхране зависно од животног доба;
Стицање знања о поремећајима који настају услед неправилне исхране и неисправне хране;
Стицање знања о значају превенције обољења насталих услед неправилне исхране и неисправне
хране;
Стицање знања о начину исхране код различитих обољења;
Стицање знања о оспособљавању пацијената за спровођење правилне исхране.

Број

Ред.
број

1.

Тема

Основни
принципи и
планирање
правилне исхране
и здравствена
безбедност хране

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

часова

16

ИСХОДИ

Вредновање
остварености исхода

По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Значај и физиологија
исхране;
·

Врсте храњљиве
материје и потребе
организма у храњљивим
материјама, као и о
факторима који их
одређују;

разуме значај
исхране у очувању и
унапређењу здравља;
·

·

да користи
методе и технике
испитивања стања
ухрањености;
·

Испивање стања
ухрањености;

планира дневни

оброк;
организује
исхрану у домаћинству
и у колективима;
·

Планирање дневног
оброка;
·

Организација исхране
у домаћинству и у
колективима;
·

·

Кварење намирница;

на одговарајући
начин чувати
намирнице;
·

·

планираправил

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Стицање знања
о методама и
техникама испитивања
стања ухрањености;
·

·
·

Стицање знања
о значају и
физиологији исхране,
као и о потребама
организма у
храњљивим
материјама;
·

Стицање знања о
планирању дневног
оброка и организовању
исхране у домаћинству
и у колективима;
Стицање знања о
значају здравствене
безбедности хране.
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·

Чување намирница;

Адитиви и
конзерванси;
·

ну примену, значај и
улогу адитива и
конзерванаса;
процени значај
органолептичких
својстава,
микробиолошке и
хемијске исправности
намирница;
·

Органолептичка
својства намирница;
·

Микробиолошка
исправност намирница;
·

Хемијска
исправност намирница
·

Законска
регулатива у области
здравствене безбедности
хране.
·

2.

Исхрана
различитих
категорија
здравих људи

16

Исхрана одојчади и
прешколске деце;
·

Исхрана школске
деце и омладине;
·

Исхрана трудница и
дојиља;
·

Исхрана радно
способног становништва;
·

·

Исхрана старих људи;

примењује законску
регулативу у области
здравствене
безбедности хране.

·

примени
принципе правилне
исхране различитих
категорија здравих
људи;

·

Стицање знања
о специфичности
исхране различитих
категорија здравих
људи;

примени принципе
правилне исхране
зависно од животног
доба, физиолошког
стања и физичке
активности.

·

Стицање знања
која ће омогућити
формирање ставова и
усвајање навика
правилне исхране, као
компоненте здравог
начина живота.

Организација и
значај исхране у
ванредним условима.
·

3.

Поремћаји услед
неправилне
исхране и
неисправне хране

14

·

Гојазност :етиологија,
компликације и
епидемиологија;

·

·

Потхрањеност:
узроци, врсте, последице
и епидемиологија;

препозна
најважније поремећаје
настале неправилном
исхраном;

Стицање знања
о настанку поремећаја
здравља услед
неправилне исхране;

·

знати
најважнија тровања
храном;

·

примени начине
превенције ових
поремећаја здравља.

·

·

Анорексија,
булимија;
·

Поремећаји услед
неадекватног уноса
витамина и минералних
материја;
·

·

Тровања храном;

·

Превенција болести

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Стицање знања
о настанку поремећаја
здравља услед
неисправне хране;
Стицање знања
о превенцији
поремећаја здравља
који су последица
неправилне исхране и
неисправне хране.
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неправилне исхране и
неисправне хране код
људи различите животне
доби.

Исхрана болесних

14

4.

Специфичности
исхране код обољења
органа за дисање;

разуме основне
принципе исхране код
болести различитих
система и органа;

·

·

Специфичности
исхране код обољења
срца и крвних судова;

·

примени
специфичности исхране
код болести различитих
система и органа;

Стицање знања
о специфичности
исхране код болести
различитих система и
органа;

разуме улогу и значај
исхране код појединих
оболења.

Стицање знања о улози
и значају исхране код
појединих оболења.

·

Специфичности
исхране код обољења
органа за варење;
·

Специфичности
исхране код обољења
бубрега и мокраћних
путева;
·

Стицање знања
о начину исхране код
различитих обољења;
·

·

Специфичности
исхране код фебрилних
стања и инфективних
болести;
·

Специфичности
исхране код шећерне
болести;
·

Специфичности
исхране код болести
коштано-зглобног
сиситема;
·

Специфичности
исхране код припреме
пацијената за одређене
дијагностичке поступке и
оперативне захвате;
·

Специфичности исхране
пацијената после
оперативних захвата.
Укупан број часова:

60

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

анатомија и физиологија,хигијена и здравствено
васпитање,хемија,патологија
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Козметички техничар
Верска настава
Четврти

Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном гласнику
РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

30
1

Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство традиционалних
цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и
да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој историјски припадају; чување и
неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и духовним искуствима Цркве треба да се
остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава, филозофских погледа,
као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.
Ред.
број

1.

Тема

I - УВОД
1. Понављање
кључних
појмова
обрађених у
трећем разреду
средње школе

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

1

• Специфичности наставе
Православног катихизиса
у средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених садржаја о
личности Господа
Исуса Христа.

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

• сагледа садржаје којима
ће се бавити настава
Православног катихизиса у
току 4. године
средњошколског или
гимназијског
образовања;

• уочи какво је његово
предзнање из градива
Православног катихизиса
обрађеног у
претходном разреду
школовања.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

(Евалуација наставе)

Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације наставе
и остварености
задатака и исхода
наставе) наставник
ће остварити на два
начина:
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2.

II - ЗА ЖИВОТ
СВЕТА
2. „Благословено
Царство Оца и
Сина
и Светога Духа...”
3. „Заблагодаримо
Господу...”узајамно
даривање
4. „Због свега и за
све...”

за приод 2018-2022. год.
6
• Садржај и структура
свете
Литургије;
• „Благословено Царство
Оца и
Сина и Светога Духа...“;
• „Заблагодаримо
Господу...“ –
узајамно даривање;

5. Трпеза
Господња
– конкретност
заједничарења

• „Због свега и за све...“;
• Трпеза Господња –
конкретност
заједничарења;

6. „У миру
изиђимо...”

III – ИСТОРИЈА И
ЕСХАТОЛОГИЈА
У ЦРКВИ

• „У миру изиђимо...“.

13

• Хришћанско схватање
историје;

7. Хришћанско
схватање историје

• Црква у прогону и
слобода хришћана;

8. Црква у прогону
и слобода
хришћана

• Појава и развој
монаштва;

9. Појава и развој
монаштва

• Јединство Цркве и
сабори;
• Мисија светих Кирила и

10. Јединство
Црквеи сабори

Методија;

11. Мисија светих
Кирила и Методија

• Светосавље – пут који
води у Живот;

• моћи да препознаје
елементе свете
Литургије;
• моћи да препозна да је
благодатно искуство
Литургије предокушај
Царства Божјег;
• моћи да назре
космолошки и есхатолошки
карактер Литургије;
• моћи да тумачи
литургијску молитву после
светог Причешћа;

• процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
путем анкетних
евалуационих
листића;
• провером знања
које ученици
усвајају на часу и
испитивањем
ставова

• моћи да схвати да се
Причешћем задобија
отпуштење грехова, љубав
нелицемерна,
смелост према Богу,
усвојење Царства
Божјег.
• бити свестан да се његов
живот у Цркви не
ограничава на време
служења свете
Литургије.
• моћи да схвати да историја
има есхатолошко
усмерење;
• моћи да схвати разлог за
гоњење хришћана у
римском царству;
• моћи да схвати да нема
суштинске разлике
између светосавског и
хришћанског етоса;
• моћи да наброји неке
српске светитеље и да
објасне како су они служили
Богу и
ближњима;
• моћи да доведе у везу
виђење таворске
Светлости са исихастичком
праксом;
• бити свестан могућности
мистичког опита заједнице
са Богом.

12. Светосавље –
пут који води у
Живот
13. Косовски завет-

• Косовски завет –
есхатолошко
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есхатолошко
опредељење
народа

опредељење народа;
• Светитељи нашег рода
– благо целог света;

14. Светитељи
нашег рода – благо
целог света

• Исихазам.

15. Исихазам
16. Есхатон као
узрок постојања
Цркве и историје
(систематизација
теме)
--------------------------IV –
ХРИШЋАНСТВО
У САВРЕМЕНОМ
СВЕТУ

8
• Егоизам;
• Проблеми биоетике;

17. Егоизам
• Хришћански поглед на
18. Проблеми
биоетике
19. Хришћански
поглед на болести
20.Питања личног,
породичног и
друштвеног
морала

болести;

• Питања личног,
породичног и

-----------------------------• постати свестан да је
егоизам суштински
проблем човековог
друштва, јер разара
заједницу;
• моћи да критички
вреднује проблеме
савремене цивилизације у
светлу искуства
Цркве (савремено схватање
слободе, љубави, другог
човека);
• моћи да промишља о
разлозима постојања
болести и како се носити са
њима са
православног становишта;
•моћи да схвати да су
болести зависности
последица неиспуњености
смислом и правим
животним садржајима;
• бити свестан да личност
ниједног човека не сме да
буде сведена на предмет,
ствар или број;

друштвеног морала;

21.Хришћанство и
изазови
потрошачког
друштва

• Хришћанство и изазови
потрошачког друштва;

22. Деликвенција и
вршњачко насиље

• Деликвенција и
вршњачко насиље

23.Проблем
теодицеје

• Проблем теодицеје

• бити свестан значаја
јединствености, вредности и
непоновљивости сопоствене
личности и личности других
људи;
•бити свестан да је
деперсонализација исто
што и десакрализација
човека;
•моћи да увиди да је лек
против опредмећења
човека – искуство Цркве и
да личност не постоји без
заједнице слободе и
љубави;
•да схвати да је насиље
немогуће ако је други за
мене личност.
---------------------------• моћи да уочи у којој мери
је напредовао и
савладао градиво
Православног катихизиса.
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V – ТАЧНО
ИЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВОСЛАВНЕ
ВЕРЕ
24. Тачно
изложење
православне вере

Укупан број часова:

2

30

Корелација:
1.Српски језик и књижевност
2.Философија
3.Социологија
4.Екологија
5.Биологија
6.Грађанско васпитање
7.Историја
8.Ликовна култура
9.Музичка култура
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Козметички техничар
Грађанско васпитање 4
4

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

30
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:




Ред.
број

1.

Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.
Тема

СВЕТ
ИНФОРМАЦИЈА

Број
часова

15

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

 Извори информација
 Појам јавне
информације
 Приступ
информацијамаосновна правила и
ограничења
 Ззаштита права на
информисање-улога
повереника
 Процедура
подношења захтева
за приступ
информацијама
 Медији као извор
информација-питање
веродостојности
 Разумевање и
тумачење медијских
порука
 Механизми медијске
манипулације
 Утицај тачке
гледишта на
објективност
информација
 Селекција
информација:
објективност као
одговорност

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

 Објасни значај
постојања права на
слободан приступ
информацијама

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

 Објасни појам јавне
информације и
идентификује
информације које су
од јавног значаја и
које грађанин може
да добије по Закону
 Наведе основне
одредбе Закон о
слободном
приступу
информацијама и
објасни улогу
повереника
 Наведе процедуру
подношења захтева
за приступ
информацијама од
јавног зачаја
 Попуни образац и
тражи информацију
од јавног значаја
 Анализира
информације које
добија преко
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различитих медија
 Тражи, пронађе и
даје информацију
 Открива примере
манипулације у
медијима

2

15

СВЕТ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА И
РАДА

Планирање каријере и
улазак у свет рада
Самопроцена и вештина
представљања личних
карактеристика од
значаја за даље
професионално
образовање и рад
Разговор са
послодавцем
Тражење информација
значајних за
професионално
образовање и тражење
посла

 Објасни значај
објективности и
веродостојности
информација
 Разуме значај
попштовања
социјалноекономских права
 Поставља циљеве
личног развоја и
планира свој развој
 Анализира
сопствене
способности
особине и вештине
значајне за даљи
професионални
развој
 Активно тражи
информације
значајне за даљи
професионални
развој
 Напише личну радну
биографију
 Представи своје
личне
карактеристике
приликом разговора
са послодавцем

Укупан број часова:

30

Корелација:
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Образовни профил: МАСЕР
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД
УКУПНО
недељ
недељ
недељн
но
годишње
но
годишње
о
годишње
годишње
П
П
П
П
П
П
Т В Н Т В Н Б Т В Н Т В Н Б Т В ПН Т В Н Б Т В Н Б Σ
1
48
29
15
102
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
5 2
0 64
30 9
7
6
6
933 64
30 7
1. Српски језик и књижевност
1.1
__________ језик и књижевност*
.
2. Српски као нематерњи језик*

3

96

2

66

2

52

3

96

2

66

2

52

2

52

214

214

214

214

182

182

130

130
182

2

64

2

66

3.

Страни језик

2

64

2

66

4.

Физичко васпитање

2

64

2

66

2

52

182

5.

Математика

2

64

2

66

1

26

156

6.

Рачунарство и информатика

7.

Биологија

8.

Музичка култура

9.

Географија

2
2

64
64

64

64
64

30

30 30
1

10. Физика
12. Историја

156
64

33

33

33

2

64

64

64

2

64

64

64

A2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

9 5

28 16
8 0

1.

Латински језик

2

64

64

64

2.

Анатомија и физиологија

3

96

96

96

3.

Хемија

1

32

32

32

4.

Прва помоћ
Основи неге и рехабилитација

1 2

32 64

13. Социологија са правима грађана

5.

12
15 6
0

49 19
5 8

1
12
1
8
0
6

26
20 41
8 6

26
24
77
0 991 4

60

26
48 224
0 5

60 60

7.

Познавање препарата

1

33

33

8.

Хигијена и здравствено васпитање

2

66

66

66

9.

Микробиологија са епидимиологијом

Масажа

2 3

64 96

60

2 4

26
52
0

96
30
0 970

13
66
2
33

6.

1
2
60
0

32 64
18
48
0 182 8

2

66

66

66

10. Медицинска биохемија

2

66

66

66

11. Патологија

2

66

66

66

12. Здравствена психологија

2

66

66

66

13. Медицинска етика

1

33

33

33

14. Култура тела

1 2

33 66

60

33 66

15. Дерматологија са негом

2 2

52 52

16. Основи клиничке медицине

2 2

52 52

17. Исхрана

2

52

18. Предузетништво

52 52

104

60 52 52

60 164

52
52

2

60 159

52
52

52

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

1

32

2

66

2

52

150

150

1.

1

32

1

33

1

26

91

91

2.

Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму
образовног профила**

Укупно А1+А2+Б
Укупно

Напомена:

1
2
5 7

80 22
0 4

32

1174

15
0 26 6
32

33
85 19
8 8
1176

1
12 1 1
0 6 6
32

26
41 41
6 6

59
24 207 83
0 4 8

1072

59
51 342
0 2

3422

*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
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Листа изборних предмета
РАЗРЕД
Рб

Листа изборних предмета
I разред

II разред

III разред

Стручни предмети
1.

Медицинска информатика

1

2.

Неурологија

1

3.

Психијатрија

1

4.

Фармакологија

1
Општеобразовни предмети

1.

Екологија и заштита животне средине*

1

1

2.

Ликовна култура*

1

1

3.

Медицинска географија

1

4.

Историја (одабране теме)*

1

1

5.

Хемија*

1

1

6.

Хемија биомолекула*

1

1

Напомена:* Ученик изборни предмет бира једном у току школовања
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ПРВИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Српски језик и књижевност
први

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд часова:

Теоријсканастава:

Недељнифондчасова:

96
3

Вежбе:

Настава у блоку:

Практичнанастава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у групе:

/

Циљевипредмета:
 Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност
 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
 Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и
књижевним делима
 Указивање на проучавање језика као система, упознавањесањеговомфункцијом, друштвеном
условљеношћу и историјским развојем
 Стицање знања из области фонетике (фонологије) и морфофонологије књижевног језика и
способности да се та знања примене у говору и писању.
 Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
 Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове
Ред.
број

1.

Тема

Увод у проучавање
књижевног дела

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

12

 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, приповетка

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

 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

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварено
сти теме
кроз
тестове,
усмено и
писано
изражава
ње и
писмене
задатке
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по избору и роман;
по избору
 Драма као
књижевни род:
драма по избору

 износи своје утиске и
запажања о
књижевном делу,
тумачи његове битне
чиниоце и вреднује
га

Књижевност старог
века

10

 Сумерсковавилонска
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)

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

Средњовековна
књижевност

11

 Почеци словенске
писмености:
Црноризац Храбар
: „Слово о
писменима“
 Рад Ћирила и
Методија
 Словенска писма и
развој књижевног
језика
 Најстарији
споменици
јужнословенске
културе
 Свети Сава :
„Житије светог
Симеона“
(одломак)
 Јефимија: „Похвала
кнезу Лазару“
Деспот Стефан
Лазаревић; „Слово
љубве

 наведе најзначајније
споменике
јужнословенске
културе, језик, писмо
и век у ком су
настали
 именује ауторе и
дела
 разуме поетику
жанрова
средњовековне
књижевности
 лоцира обрађене
текстове у историјски
контекст
 објасни значај
средњовековне
књижевности за
српску културу
 анализира изабране
текстове уз
претходно
припремање путем
истраживачких
задатака
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11

 Врсте народне
књижевности
 Лирска народна
песма (по избору
из Читанке )
 Епска народна
песма
„Бановић Страхиња“,
Марко пије уз
Рамазан вино“, „Бој
на Мишару“


Лирско-епске
песме

(по избору)
 Народне проза
(бајка по избору)


Кратке народне
прозне врсте
(избор)

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

5.

Хуманизам и
ренесанса

9

 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)

 наведе најзначајније
представнике и
њихова дела
 објасни значење
појмова хуманизам и
ренесанса
 наводи и на
обрађеним 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

6.

Општи појмови о
језику

6

 Место језика у
људском друштву,
битна својства
језика, језик и
комуникација
 Књижевни језик,
језичка норма и

 објасни функцију
језика и појам
језичког знака
 разуме природу
модерног књижевног
(стандардног) језика
 наведе фазе развоја

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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7.

Фонетика

9









8.

Правопис

9

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
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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

књижевног језика до
19. Века
 наведе дисциплине
које се баве
проучавањем
језичког система
 уме да се служи
правописом
 разликује гласовне
алтернације
 влада акценатским
гласовним системом
књижевног
(стандардног) језика
и да га примењује у
говору

 примени знања о
гласовним
алтернацијама у
складу са језичком
нормом
 примени употребу
великог и малог
слова у складу са
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19

Култура
изражавања











Укупанбројчасова:

96

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
Књижевноуметнич
ки функционални
стил
Попуњавање
формулара,
захтева, уплатница
и сл.
Школски писмени
задаци 4х2+2
Домаћи задаци

језичком нормом
 подели речи на крају
реда у складу са
језичком нормом

 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

Корелација:

Интегративни наставни приступи са општим и стручним предметима, са
уметничким, образовним и културним институцијама, у редовној и процесној
настави у складу са темом и наставним садржајем.
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Mасер
Енглески језик
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /14.08. 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

1.

Тема

OПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни
живот
 Храна и здравље
 Познати градови и
њихове
знаменитости
 Спортови и
позната спортска
такмичења
 Живот и дела
славних људи ХХ
века
 Медији
 Иинтересантне
животне приче и
догађаји
 Свет компјутера

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

64

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 догађаји
 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, уређаји
опрема;
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ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

разуме реченице,
питања и упутства из
свакодневног говора
(кратка упутства
изговорена споро и
разговетно)
разуме општи
садржај краћих,
прилагођених 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

Вредновање
остварености
исхода
Тест
Контролни
задатак
Писмена
вежба
Писмени
задатак
Усмено
испитивање
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 гране
медицине/стоматологије;
организација и процес рада
у болнициили 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,
лекарскиизвештаји,
болнички извештаји,
рецептии 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;

коришћење•
употребљава
једноставне изразе и
реченице да би
представио
свакодневне, себи
блиске личности,
активности, ситуације
и догађаје
•
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
•
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)•
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.)
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

64

Корелација:

масер
Руски језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Прва помоћ

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Тема

Встреча

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

4

«Новая подруга»

1.
Выражение места и
направления

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Вредновање
остварености исхода

Разговор о осећањима
,ученик је у стању да
испољи емоције на
руском језику.

Ученики могут
использовать диалог
знакомства при любой
встрече

Разговор о
породици,односи међу
родитељама и
деце,расподела обавеза

Умение описать свою
семью.Правильное
употребление глаголов
в настоящем и
прошедшем времени

Знакомство

2.

Семья

4

Текст:»Миссия:Спасение
семьи»

Компаратив придева и
прилога
Спряжение глаголов
«Жизнь в многодетной
семье»
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Природа
4

4.

Счастливого
пути!

4

Текст:Водяная рысь»
Склонение
существительных.
Существительные во
множественном числе
муж. и сред.рода на -ья

Глаголы движения.
Текст:“Гостиница
Москва“

На тему природе ученик
исказује свое мишљење о
заштити околине

Правильное
употребление
существительных в
предложениях

Ученици упознају
речи резервације
соба у хотелу

Как заказывается
номер в
гостинице,брониров
ать номер по
телефону

Упоређивање рускосрпске историје.

Ученики знакомятся
с русской
историей,используя
перессказ текста.

Склонение
прилагательных

5.

История

4

Текст:“Русь во время
татаро-монгольского
ига“.Числительные.Текст

Умение описать
животное,природу где
оно обитает.

„Косово поле“

6.

Спорт

4

„Опасная болезнь“.Вид
глагола.Будущее время

Упознавање са
спортским
терминима,описивањ
е свог омиљеног вида
спорта

Умение на русском
употребить виды
спорта и обьяснить
значение спорта в
жизни

7.

Искусство

4

Текст:“Художник
света“Несклоняемые
существительные.Склоне
ние русских
фамилий.“Портрет“

Упознавање са
руском културом,са
сликарством

Умение описать
картину,портрет.
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Правильное
употребление слов в
предложении
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8.
Наука

4

Текст:“Менделеев и
периодический
закон“Деепричастие.Чис
лительные до 100

Укупан број часова:

32

Корелација:5

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Немачки језик
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр 7. /14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Упознавање ученика
са руским
научницима,са
достигнућима

Ученики научатся
говорить о
науке,школе,любим
ых предметах

Професор руског језика Јелена Животић

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају
проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и
дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и
да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења страног језика.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Die vier Freunde

1.
LEUTE

4

Länder Sprachen
(Un)bekannte Leute

2.

Immer lernen
WIR, DIE KLASSE
10 A

4

Schulfächer Schulgeschichten
Interviews

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Развијање сазнајних и
интелектуалних
способности ученика,
његових хуманистичких,
моралних и естетских
ставова.

Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према сопственом
језику и културном
наслеђу, уз уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.

Вредновање
остварености исхода

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.

.
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
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Familienphotos

3.

DIE FAMILIE VON
JULIA

4

Geschwister
Haustiere

4.

MEIN HAUS, MEIN
WELT

Mein Zuhause
4
In meinem Zimmer

Essgewohnheiten
5.

6.

GUTEN APETIT

IN DER STADT

4

4

Wo kauft man was?

Herzlichwillkommen in
Lindau
Auskunft auf der Straβe

7.

(UN) TYPISCHE
TAGES ABLÄUFE

4

Von Beruf Hausman
Ein Tag in Internat

8.

FREUNDE
FREUNDINNEN

4

Meine Clique
Die Zwillingsschwestern

Укупан број часова:

32

Усвајање основних
знања из страног језика
која ће ученику
омогућити да се у
једноставној усменој и
писаној комуникацији
споразумева са људима
из другихземаља.
Издваја основне
информације из краћег
прилагођеног текста у
вези са неком особом
или догађајем (ко, шта,
где, када...)
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова о
познатим темама о јелу.
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова о
познатим темама о
сналажењу у граду.
Издваја основне
информације из краћег
прилагођеног текста у
вези са неком особом
или догађајем.
Однос појединаца
према друговима и
друштвеној заједници.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.

Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung
Lückentexte,
Fragen und
Antworten,
Mündliche und
schriftliche Prüfung.

Корелација: 5
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Физичко васпитање
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08. 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у групе:

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 психосоцијалних образаца понашања;
7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.

Број
часова

Ред.
број

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Тема

1.

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

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)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 Препозна везе
између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристик
е положаја
тела, покрета и
кретања у
професији за
коју се школује
и уочи оне,
које могу
имати

Вредновање
остварености
исхода

Праћење
напретка
ученика у
физичком
васпитању се
обавља
сукцесивно у
току читаве
школске
године, на
основу
методологије
праћења,
мерења и
вредновања
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.
 Атлетика (12
часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (10
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућностим
а школе а по
избору
ученика (9
часова).
 Пливање (9
часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо, делимо
часове на
спортску игру и
физичку
активност

2.

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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;

 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;

ефеката у
физичком
васпитању –
стандарди за
оцењивање
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма

 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

1843

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
 Аеробик;

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

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ корачном
тeхником.
Скок увис леђном

способности
из: вежби
обликовања,
атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских
игара за
развој: снаге,
брзине,
издржљивости
, гипкости,
спретности и
окретности;

 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
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
предвиђених
садржаја
 Детаљније
опише правила
спортске гране
за коју
показује
посебан
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справама и
тлу)
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техником
Бацања:
Бацање кугле, једна
од рационалних
техника (ученице 4 kg
, ученици 5 kg).
Спровести такмичења
у одељењу, на
резултат, у
свимреализованим
атлетским
дисциплинама.
СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ
НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
- Наставник формира
групе на основу
умења (вештина)
ученика стечених
после основне
школе: основни,
средњи и напредни
ниво
- Наставник олакшава,
односно отежава
програм на основу
моторичких
способности и
претходно стечених
умења ученика.
1. Вежбенатлу
За ученике и
ученице:
- вага
претклоном и
заножењем и
спојено,
одразом једне
ноге колут
напред;
- став на
шакама,
издржај, колут
напред;
- два повезана
премета
странце удесно
и улево;
- за напредни
ниво премет
странце са
окретом за

интерес - за
коју школа има
услове;
 Објасни због
којих је
карактеристик
а физичког
васпитања
важно да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
 Жели да се
бави
физичким,
односно
спортским
активностима,
пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристик
е 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,
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0

 Спортска
игра (по
избору)

 Физичка,

180 и
доскоком на
обе ноге
(„рондат“)
2. Прескок
За ученике коњ у
ширину висине 120
цм; за ученице 110
цм:
- згрчка;
- разношка
- 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
За ученице
/двовисински
разбој или једна
притка вратила/:
- наскок у упор на
н/п, премах једном
ногом до упора
јашућег,прехват у
потхват упорном
руком (до
предножне) и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа









односно
спортским
активностима
могуће
предупредити
негативне
утицаје;
Комуницира
путем
физичких
односно
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,однос
но спортске
активности
припада, има
своју естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја);
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односно
спортска
активност у
складу са
могућностим
а школе.
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спојено
одножењем
заножне премах и
саскок са окретом
за 90 0 (одношка),
завршити боком
према притци.
5.Вратило
За ученике /дохватно
вратило/:
- суножним одривом
узмак; ковртљај
назад у упору
предњем; саскок
замахом у заножење
(зањихом).
6. Греда
За ученице /висока
греда/:
- залетом и
суножним
одскоком наскок у
упор, премах
одножно десном;
окрет за 90 0 ,
упором рукама
испред тела
преднос разножно;
ослонцем ногу иза
тела (напреднији
ниво: замахом у
заножење) до
упора чучећег;
усправ, усправ,
ходање у успону са
докорацима, вага
претклоном,
усклон, саскок
пруженим телом
(чеоно или бочно у
односу на справу)
7.Коњ са хватаљкама
За ученике:
- премах одножно
десном напред
замах улево, замах
удесно, замах
улево и спојено
премах левом
напред; премах
десном назад, замах
улево, замах удесно
и спојено

 Ужива у
извођењу
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
коме вежба,
рекреира се и
бави се
спортом, што
преноси у
свакодневни
живот
 Учествује на
школском
такмичењу и у
систему
школских
спортских
такмичења
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одножењем десне,
саскок са окретом за
900 улево до става на
тлу, леви бок према
коњу.
Школско такмичење
(одељење, школа):
актив наставника
физичког васпитања
бира справе на којима
ће се ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави из
система школских
спортских такмичења
и учешће на 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)
- 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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конкретне садржаје
из спортске игре.




Укупан број часова:

66

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)

Корелација:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Биологија
 Физика
 Хемија
 Ликовна култура
 Музичка култура

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Mасер
математика
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко логичког
језика;
Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и
трансформације;
Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;
Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у раду.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Број

Ред број
Тема

1

часова

6

 Преглед бројева,
операције са
реалним
бројевима
 Апсолутна
вредност реалног
броја
 Приближна
вредност реалних
бројева, правила
заокругљивања
 Апсолутна и
релативна грешка

9

 Размера и
пропорција
 Директна и
обрнута
пропорционалнос
т
 Прост сразмерни
рачун
 Рачун поделе и
рачун мешања
 Процентни и
промилни рачун

Реални
бројеви

2

Пропорци
оналност

ИСХОДИ
Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

По завршеној теми ученик ће бити у
стању да:

 разликује различите
записе бројеваиз скупова
N, Z, Q, и те
бројевеприказује на
бројевној 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
 одреди апсолутну
вредност реалног броја и
графички интерпретира на
бројевној оси
 заокругли број на
одређени број децимала
 одреди апсолутну и
релативну грешку
 израчуна одређен део
неке величине
 одреди непознате
чланове просте
пропорције
 прошири или скрати
размеру и примени је у
решавању проблема
поделе
 решава проблем који се
односи на смешу две
компоненте
 препозна директну или
обрнуту
пропорционалност две
величне , примени je
прирешавању
једноставних проблема и.
прикаже графички
 одреди непознату
главницу, проценат или

Вредновање
остварености
исхода

1. активност
ученика
на часу;
2. усмену
проверу
знања;
3. писмену
провера
знања;
4. тестове
знања.
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14

Рационалн
и
алгебарск
и изрази

 Полиноми
 Растављање
полинома на
чиниоце
 НЗД и НЗС
полинома
 Трансформације
рационалних
алгебарских
израза








4

13

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









Геометриј
а
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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
између 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
једнакостраничном
троуглу
разликује врсте
четвороуглова, наведе и
примени њихове особине
на одређивање
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непознатих елемената
четвороугла
формулише Талесову
теорему и примени је на
поделу дужи на n једнаких
делова

5

14

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

56

Корелација:

Линеарне
једначине
и
неједначи
не

Укупан број часова:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 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
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Рачунарство и информатика
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08. 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

/

64
2

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

2

Циљеви предмета:
1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за живот у савременом друштву
2. Упознавање ученика са основним постулатима информатике;
3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека
4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспособљавање за коришћење мрежних
ресурса;
5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових
најпопуларнијих сервиса
6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да
баратају информацијама, да одвајају битно од небитног, да процењују исправност извора и употребе их на
ефикасан начин
7. Оспособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз табеларно, графичко,
текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са претходним знањем из других предмета
8. Оспособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је
примењују или проблему који решавају
9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у
свакодневном раду у дигиталном окружењу
10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије
11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима;
12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље
образовање и напредовање

Ред.
број

1.

Модул

Основи
рачунарске
графике

Број
часова

10

Препоручени САДРЖАЈИ
по модулу

• Информација и
информатика
• Кодирање информација
коришћењем бинарног
бројевног система
• Представљање разних
типова информација
(текстуалне, графичке и
звучне)
• Кодирање карактера,
кодне схеме
• Јединице за мерење
количине информација
• Значај и примена
рачунара
• Карактеристике
информационог
друштва
• Утицај рачунара на
здравље
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ИСХОДИ
По завршеноm модулу
ученик ће бити у стању
да:

• Објасни значење
појмова податак,
информација и
информатика
• Разликује појмове
бит и бајт
• Наведе јединице за
мерење количине
података
• Претвара меру
количине података из
једне мерне
јединице у другу
• Објасни основне
карактеристике
информационог
друштва
• Наведе опасности и
мере заштите
здравља од

Вредновање
остварености исхода

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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• Структура и принцип
рада рачунара
• Врсте меморије
рачунара
• Процесор
• Матична плоча
• Магистрала
• Улазно-излазни уређаји
• Утицај компоненти на
перформансе рачунара
• Софтвер, појам и улога у
РС
• Врсте софтвера
• Намена сваке врсте
софтвера

2.

Рад у
оперативном
систему

8

• Подешавање радног
окружења
• Концепти организације
докумената и фасцикли
• Типови датотека
• Претрага садржаја по
различитим
критеријумима
• Манипулација
садржајима на диску
• Инсталација
корисничког софтвера
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претеране и
неправилне употребе
рачунара
• Препозна
компоненте из којих
се састоји рачунар и
објасни њихову
функционалност
• Објасни намену
оперативно и
спољашње меморије
у рачунарском
систему
• Наброји врсте
спољашњих
меморија и објасни
њихове
карактеристике
• Објасни сврху
софтвера у
рачунарском систему
• Наброји врсте
софтвера и објасни
њихову
• Објасни сврху
(намену) оперативног
система
• Наброји
оперативне системе
који се данас користе
на различитим
дигиталним
уређајима
• Изврши основна
подешавања радног
окружења ОС
• Разликује типове
датотека
• Хијерархијски
организује фасцикле
и управља
фасциклама и
документима
(Копира, премешта и
брише документе и
фасцикле)
• Врши претрагу
садржаја по
различитим
критеријумима
• Разуме потребу за
инсталирањем новог
софтвера
• Врши компресију и
декомпресију
фасцикли и
докумената

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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34

• Интерфејс текст
процесора
• Једноставнија
подешавања интерфејса
• Правила слепог куцања
• Операције са
документима (креирање,
отварање, премештање
од једног до другог
отвореног документа,
чување, затварање)
• Едитовање текста
• Премештање садржаја
између више отворених
докумената
• Уметање у текст:
специјалних симбола,
датума и времена, слика,
текстуалних ефеката
• Проналажење и замена
задатог текста
• Уметање и
позиционирање
нетекстуалних објеката
• Уметање табеле у текст
• Логичко структуирање
текста (наслови,
параграфи, слике, табеле)
• Форматирање текста
(страница, рад, маргине,
проред)
• Форматирање текста
• Исправљање грешака
• Нумерација страница
• Израда стилова
• Коришћење готових
шаблона и израда
сопствених шаблона
• Писање математичких
формула
• Генерисање садржаја и
индекса појмова
• Штампа докумената
• Индивидуални и
сараднички рад над
документима уз
коришћење текст
процесора у облацима
• Подешавање радног
окружења програма за
израду мултимедијалне
презентације
• Рад са документима
• Додавање и
манипулација
страницама, слајдовима
или фрејмовима
• Основна правила и
смернице за израду
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• Одабере и
примењује
одговарајућу
технологију (алате и
сервисе) за
реализацију
конкретног задатка
• креира дигиталне
продукте, поново их
користи, ревидира и
проналази нову
намену
• користи технологију
за прикупљање,
анализу, вредновање
и представљање
података и
информација
• припреми и изведе
аутоматизовану
аналитичку обраду
података
коришћењем
табеларних и
графичких приказа

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест
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презентације (количина
текста и објеката,
величина и врста слова,
дизајн...)
• Форматирање текста
• Додавање објеката
(слика, звука, филма, ....)
• Избор позадине или
дизајна-тема
• Ефекти анимације
(врсте, подешавање
параметара, анимационе
шеме)
• Прелаз између слајдова
или фрејмова
• Интерактивна
презентација
(хиперлинкови и дугмад)
• Штампање презентације
• Подешавање
презентације за јавно
приказивање
• Сараднички рад при
изради презентације
• Наступ презентера
(држање тела, вербална и
невербална
комуникација,
савладавање треме)
• Подешавање радног
окружења програма за
табеларна прорачунавања
• Рад са документима
• Уношење података
(појединачно и
аутоматско попуњавање)
• Измена типа и садржаја
ћелија
• Сортирање и
филтрирање
• Подешавање димензија,
премештање, фиксирање
и сакривање редова и
колона
• Додавање и
манипулација радним
листовима
• Уношење формула са
основним аритметичким
операцијама
• Референце ћелија
• Функције за сабирање,
средњу вредност,
најмању, највећу,
пребројавање,
заокруживање
• Логичке функције
• Копирање формула
• Форматирање ћелија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Рачунарске
мреже, интернет
и електронска
комуникација

за приод 2018-2022. год.

12

• Типови графикона,
приказивање података из
табеле
• Подешавање изгледа
странице документа за
штампање (оријентација
папира, величина,
маргине, прелом стране,
уређивање заглавља и
подножја, аутоматска
нумерација страна)
• Преглед пре штампе,
аутоматско штампање
заглавља колона,
штампање опсега ћелија,
целог радног листа, целог
документа, графикона,
одређивање броја копија
• Сервиси интернета
Wорлд Wиде Wеб, ФТП,
електронска пошта, вебфоруми
• Веб-читачи
• Претраживачи
• Интернет мапе
• Електронска трговина,
електронско банкарство,
учење на даљину
• Право и етика на
интернету
• Локалне мреже
• Повезивање чворова
мреже
• Рачунари-сервери и
рачунари-клијенти
• Интернет-провајдери и
њихове мреже
• Глобална мрежа
(интернет)
• Интернет протокол
• Рутер и рутирање
• Организација домена и
доменских имена
• Систем доменских
имена ДНС (Домаин Наме
Сyстем)
• Формирање локалне
мреже
• Дељење ресурса
локалне мреже
• Повезивање локалне
мреже са глобалном
мрежом (интернетом)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• Приступа
садржајима на
интернету,
претражује интернет
и преузима жељене
садржаје
• Користи
електронску пошту
• Користи интернет
мапе, виртуелни
телефон и сличне
веб-сервисе
• Објасни појмове
електронска трговина
и електронско
банкарство
• Објасни како
функционише учење
на даљину
• Освести важност
поштовања правних
и етичких норми при
коришћењу
интернета
• Објасни предности
умрежавања
• Наведе могуће
структуре локалне
мреже и уређаје који
се користе за
умрежавање
• Користи ресурсе
локалне мреже
• Објасни у чему је
разлика између
рачунара-сервера и
рачунара-клијената
• Објасни чему служи
рутер и шта је
рутирање
• Објасни који посао

• праћење остварености
исхода
• тестове практичних
вештина
• активност на часу
• Електронски тест

1857

Школски програм

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
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Корелација:
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обављају интернетпровајдери
• Наведе начине
приступа интернету
• Објасни разлику
између локалне и
глобалне мреже
• Објасни принципе
функционисања
интернета
• Објасни појам и
сврху интернет
протоколи
• Објасни зашто
постоји систем
доменских имена
• процени квалитет
информација са
којима се сусреће
• препозна
прихватљиво /
неприхватљиво
понашање у оквиру
дигиталне
комуникације;
• пријави
непримерене
дигиталне садржаје
или нежељене
контакте и потражи
помоћ
• препозна знаке
зависности од
технологије и
правовремено
реагује
• води рачуна о
онлајн идентитету и
приватности;
Математика, Физика, Хемија, Српски језик и
књижевност
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

МАСЕР
БИОЛОГИЈА
ПРВИ

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

1. Проширивање знања о нивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току
и значају ћелијских деоба;
2. Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња;
3. Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и
одржање живота;
4. Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама;
Упознавање са основним принципима еволуционе биологије
Ред.
број

1.

Тема

Биологија
ћелије

Број
часова

15

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

 Цитологија као научна
дисциплинабиологије
која проучава
организацију ћелије
 Основне карактеристике
живих бића
 Нивои организације
биолошких система
 Грађа ћелије и ћелијских
органела
 Биљна и животињска
ћелија
Ћелијски циклус и
ћелијске деобе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми 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 појам
ензима и ензимске
реакције
 објасни функцију
ћелијских органела
 објасни разлике
између биљне и
животињске ћелије
 објасни ток и значај
кључних
метаболичких
процеса:
фотосинтезе и
ћелијског дисања
 опише фазе
ћелијског циклуса
 објасни ток и значај
митозе и мејозе

Вредновање
остварености
исхода

Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката,
организовања и
учествовања у
дебатама).
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2.

3.

Биологија
развића

за приод 2018-2022. год.
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13
Основе
молекуларне
биологија

 Начини размножавања
животиња
 Гаметогенеза.
Сперматогенеза
 Оогенеза, сазревање
фоликула
 Типови јајних ћелија,
оплођење, типови
развоја оплођене јајне
ћелије (овипарност,
вивипарност,
ововивипарност)
 Процес оплођења код
сисара
 Ембрионално развиће:
браздање, гаструлација
и деривати клициних
листова, неурулацијанастанак осовинских
органа и ембрионална
индукција,
органогенезаембрионално 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
 Предмет
истраживања и
значај
молекуларне
биологије
 Значај протеина за
наследни
материјал
 Молекуларне
основе
наслеђивањануклеинске
киселине
 Генетичка шифра
 Појам и особине
гена, генске
мутације, геном,
генотип

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наброји начине
размножавања
животиња
 илуструје процесе
гаметогенезе
шематски
 опише кључне
догађаје
ембрионалног
развића
 процени значај
екстраембрионалн
их творевина за
развој ембриона
 анализира
процесе
постембрионалног
развића човека









дефинише
предмет
истраживања
и значај
молекуларне
биологије
опише
структуру и
улогу ДНК,
РНК и
протеина
објасни ток и
значај
репликације,
транскрипције
и транслације
утврђује
значај гена за
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4.

13
Механизми
наслеђивања
особина














Хумани геном
Репликација
Транскрипција
Транслација
Рекомбинантна
ДНК и генетички
инжењеринг
Молекуларна
биотехнологија
Историјат ГМО
(генетички
модификовани
организми) и
примери

Механизми
наслеђивања,
хромозоми, ген,
генотип, фенотип
Менделова
правила
наслеђивања
Типови
наслеђивања
особина
Облици
интеракције међу
генима
Типови
наслеђивања пола
и полно везана
својства
Узроци
варијабилности
организама у
природи
Хромозомске
мутације и
мутагени агенси
Генске мутације
Генетичка
условљеност
канцера
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формирање
особина
живих бића
(посебно код
човека)
дефинише
појам
генетичке
шифре
образлаже
начине
настанка
рекомбинантн
е ДНК и ГМО
процењује
позитивне и
негативне
ефекте
генетичког
инжењеринга
и
молекуларне
биотехнологиј
е на жива
бића
објасни
појмове:
хромозом,
ген, генотип,
фенотип,
наслеђивање
особина
објасни
Менделова
правила
наслеђивања
објасни
типове
наслеђивања
особина
објасни
наслеђивања
пола и полно
везаних
својстава
објасни
факторе
варијабилност
и организама
у природи
(комбинативн
о
наслеђивање,
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Пренатална
дијагностика







5.

Основни
принципи
еволуционе
биологије

10










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













Укупан број часова:

64

модификације
, мутације)
објасни
природу и
значај генских
мутација
наведе врсте
и последице
хромозомских
мутација
(структурних и
нумеричких)
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

Корелација: хемија
Физика
Анатомија и физиологија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни Масер
профил:
Назив предмета:
Разред:
први

Mузичка култура

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:

/
/

Настава у блоку:

Практична настава:

30
/

/
/

2

Циљеви предмета:


Упознавање ученика са пореклом инструмената и њиховом поделом.



Разумевање корелације између избора извођачког састава, садржаја и карактера
композиције. Оспособљавање ученика за разликовање музичких стилова од првобитне
заједнице до 21. века.
Стицање навика за слушање уметничке музике.
Оспособљавање ученика да уоче разлике у форми и карактеру композиција у складу са
историјском периодизацијом.
Формирање музичког укуса и адекватног музичког доживљаја приликом слушања музичког
дела. Значај корелације између текста, музичког и сценског извођења
Оспособљавање ученика за препознавање и разликовање разних видова опере кроз
историју 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.
Развијање осећаја за ритмичку прецизност, координацију и културу покрета при извођењу
плесова,односно развијање складности, лакоће и слободе у изражавању музичког
доживљаја.
Способност анализирања критеријума који се односе на ритмичку строгост и
импровизовање мелодије као карактеристика одређене врсте музике (џез,блуз)
Препознавање улоге музике у
подржавању драмске радње.
Препознавање међусобне корелације музике и визуелне уметности
Препоручени
Вредновање
Број
ИСХОДИ
САДРЖАЈИ теми
остварености
Тема
часова
По завршеној теми
исхода
ученик ће бити у
стању да:
● Препознаје и
Класична
6 ● Значај музике у
 Праћењ
животу
и
разликује
музика (општа
е
друштву:првобитна
одлике стилова
музичка
остваре
у музичком
анализа и
заједница,стари век
ности
и развој музике у
изражавању од
теорија кроз
исхода
првобитне
слушање
средњем












Ред.
броj

.
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за приод 2018-2022. год.
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),Ба
х 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.G●
dur,Реквијем,Мала
ноћна музика,Турски
марш,Бетовен Л.В.:5. и
●
9. симфонија,За Елизу,
Месечева соната,
● 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

заједнице до
данас.
Испољава
потребу за
свакодневним
слушањем
музике и на
основу тога
формира трајно
интересовање
према музици
уопште
Препознаје
одслушанe
композиција уз
познавање
њихових аутора
као ивреме
настанка..
Експресивно,ау
тономно
доживљава
карактер
одслушане
композиције
Поседује
адекватан
музички укус.
Самоиницијатив
но посећује
концерте и
друге музичке
манифестације
у





Активно
ст на
часу
Кратки
информ
ативни
тестови

локалној
заједници.

● Импресионизам
Дебиси К.:Прелид за
поподне једног
пауна,Равел М.: Болеро

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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● Музика xx века
Шостакович:Камерна
симфонија,Прокофјев
С.:Ромео и
Јулија,Шенберг,Страви
нски,Веберн

Oпера и
балет

2

Oперета и
мјузикл

6

●
● опере:Бизе Ж.:
Кармен,Верди
Ђ.:Трубадур,Росини
Ђ.:Севиљски
берберин,Пучини:
Тоска,Боеми,
● каго...
● 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,Чи

● Изворно
певање
традиционалних
композиција са нашег
и суседних
подручја.Кола и
народне игре Србије
и суседних земаља.

3

Традиционал
на музика
(народне
песме, игре,
плесови)

Мокрањац
Ст.Ст.:Руковети,
Тајчевић М.:
Охридска легенда
● Народна
музика интегрисана у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Разуме
међусобну
повезанос
т текста,
музике и
покрета.
● Разликује
музичко
сценска дела
према периоду
настанка.
● Препознаје
историјско
културни
амбијент у
коме су
настала
поједина дела

● Препознаје
естетске
вредности у
култури свог и
народа
других
земаља
уочавањем
карактеристи
чних обележја
музике
светске
народне
баштине.
Сагледава и
вреднује утицај
народног

1865
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6

забавну,електронску, стваралаштва на
џез и разне
уметничко
алтернативне правце. стваралаштво.
Извођачи: Биљана
Крстић,састав
Балканика,Слободан
Тркуља, Василиса,
Кирил Џајковски...

●

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Препознаје
критеријуме
који се односе
на начине
настајања
мелодијско
ритмичких
образаца
раличитих
музичких
жанрова.
● Разликује боју
звука
различитих
инструмената,
као и њихов

1866
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Пулен,Титаник,Ватр
ене улице,Клавир

визуелни
изглед
Разликује
саставе
извођача(Соло
глас-хор,Соло
инструменткамерни саставоркестар)

Џез и блуз
музика
4
Филм и
филмска
музика

● Препознаје и
реализује
елементе
заједничког
музицирања

6



слободан
избор
композиција
према
могућностима
извођача

Хорско
певање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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5

6

КОРЕЛАЦИЈ
А СА
ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМ
А
● Ликовн
а
култура
● Српски
језик и
књижев
ност
● Геогра

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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фија
● Историј
а

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

30

Масер
ФИЗИКА
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година. )
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

60
2

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

4

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:













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 унапређењу животне средине;
Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија;
Развијање радних навика и одговорности.
Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Тема

Увод у физику
1.

1





Физика – фундаментална природна
наука
Физичке величине и њихове
јединице
Скаларне и векторске величине

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



разуме значај
физике као
фундаментал
не науке и
њену везу са
природним и

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
Оцењивање
знања кроз

1869

Школски програм

Кинематика

за приод 2018-2022. год.

13




2.

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
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техничким
наукама
 наведе
основне
физичке
величине и
њихове
мерне
јединице и
објасни како
се добијају
јединице
изведених
физичких
величина
разликује
скаларне и
векторске
величине
 дефинише
појмове
референтни
систем,
путања,
пређени пут,
материјална
тачка
 разуме и
користи
појмове
брзине и
убрзања
 разликује
равномерно
и
равномерно
убрзано
праволинијс
ко кретање и
примењује
законе
кретања у
једноставниј
им
примерима
изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и

тестове

1870
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израчуна грешке
при мерењу

3.

Динамика

13

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

1871
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4.

Кружно и
ротационо
кретање

10

5.

Термодинамика 7

6.

Електрично и
магнетно поље

19

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



дефинише
центрипетал
но 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
 Унутрашња енергија и топлота
 разуме
 I и II принцип термодинамике
појмове
 Кофицијент корисног дејства
унутрашња
 Демонстрациони оглед:
енергија и
Демонстрација различитих механизама
количина
преноса топлоте
топлоте
 дефинише
термодинами
чке принципе
разуме појам
коефицијента
корисног дејства
 Наелектрисавање тела.
 схвати појам
Кулонов закон
наелектриса
 Једносмерна електрична струја
ња и знаће
 Магнетно поље.
начине
Магнетна индукција и
наелектриса
магнетни флукс
вања тела
 Електромагнетна индукција
 разуме
 Наизменична струја
Кулонов
 Демонстрациони огледи:
закон
– Демонстрација поступака за
 разуме како
наелектрисавање тела
настаје
–
Ерстедов оглед
једносмерна
струја
– Демонстрација електромагнетне
 опише
индукције
особине
 Лабораторијска вежба
магнетног
Провера Омовог закона
поља
сталних
магнета и
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Укупан број часова:

64
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магнетног
поља
електричне
струје
разуме појам
магнетног
флукса и
појаву
електромагн
етне
индукције
опише
својства
наизменичне
струје

изведе
лабораторијску
вежбу, правилно
и безбедно
рукује наставним
средствима,
изврши потребне
прорачуне и
израчуна грешке
при мерењу
Корелација: Сви стручни предмети у којима се
примењује физика
Математика
Рачунарство и информатика
Хемија
Биологија
Физичко васпитање

1873

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Историја
Први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:










Ред.
број

1.

Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање 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 културноисторијске баштине.
Тема

Српска држава
и државност

Број
часова

32

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми














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
(Карађорђевићи,
Обреновићи,
Петровићи) у развоју
српске државности.
Ратови Србије и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености исхода

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:






препозна
различите
историјске
садржаје
(личности,
догађаје, 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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:




праћење
остварености
исхода
тестове знања.

1874
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Црне Горе за
независност 1876–
1878.
Формирање
модерног
политичког система
и настанак странака
(радикалне,
либералне и
напредњачке).
Положај Срба под
османскоми
хабзбуршком
влашћу у XIX и
почетком XX века.
Србија и Црна Гора у
Балканским
ратовима и Првом
светском рату.
Најзначајније
личности (вожд
Карађорђе
Петровић, кнез
Милош Обреновић,
прота Матеја
Ненадовић,
митрополит Стефан
Стратимировић,
Димитрије
Давидовић, Тома
Вучић Перишић,
Илија Гарашанин,
кнез Александар
Карађорђевић, кнез
Михаило
Обреновић,
Владимир
Јовановић, Светозар
Милетић, краљ
Милан Обреновић,
владика Петар
IПетровић, владика
Петар IIПетровић,
књаз Данило
Петровић, књаз
НиколаПетровић,
Лука Вукаловић,
Јован Ристић, Стојан
Новаковић, Никола
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српске
државности у
средњем и
новом веку;
уочи утицај
европских
револуционарн
их збивања на
развој српске
националне и
државне идеје;
објасни узроке и
последице
Српске
револуције,
ослободилачких
ратова 1876–
1878,
Балканских
ратова и Првог
светског рата;
уочи и објасни
на историјској
карти промене
граница српске
државе;
лоцира места
најважнијих
битака које су
вођене 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
ослободилачки
м ратовима
1876–1878,

1875
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Пашић, краљ
Александар
Обреновић, краљ
ПетарI
Карађорђевић,
престолонаследник
Александар
Карађорђевић,
Радомир Путник,
Степа Степановић,
Живојин Мишић,
Петар Бојовић, Јанко
Вукотић...).

2.

Српски народ у
југословенској
држави

16
















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
грађански рат.
Биланс рата и
допринос
Југославије победи
антифашистичке
коалиције.
Проглашење
републике и
изградња новог
државног и
друштвеног
уређења.
Сукоб Југославије и
социјалистичких
земаља – резолуција
Информбироа, Голи
оток.
Југославија између
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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
међународни
положај
југословенске
државе;
образложи
допринос
југословенских
антифашистички
х покрета
победи
савезника у
Другом

1876
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3.

Достигнућа
српске културе

8



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, раздвајање
Србије и Црне Горе.
Најзначајније
личности (краљ
Александар I
Карађорђевић,
Никола Пашић,
Стјепан Радић, Љуба
Давидовић,
Светозар
Прибићевић, Антон
Корошец, Милан
Стојадиновић,
Влатко Мачек, кнез
Павле
Карађорђевић, краљ
Петар II
Карађорђевић,
генерал Драгољуб
Михаиловић,
генерал Милан
Недић, Анте
Павелић, Јосип Броз
Тито, Слободан
Милошевић, Фрањо
Туђман...).
Средњовековна
култура Срба (језик
и писмо, верски
карактер културе,
Мирослављево
јеванђеље,
књижевност,
најзначајније
задужбине, правни
споменици).
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светском рату;
именује
најважније
личности које су
утицале на
друштвенополитичка
збивања у
Југославији.

разликује
периоде у
којима су
настала
најзначајнија
дела српске
културе;
упореди
одлике српске
културе

1877
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за приод 2018-2022. год.
Последице сеоба на
српску културу
(утицај
западноевропских
културних кретања
на српску културу).
 Успон грађанске
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
IIПетровић 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
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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.

1878
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4.

Српски народ и
Србија у
савременом
свету

за приод 2018-2022. год.

8

Мештровић, Иво
Андрић, Милош
Црњански, Бојан
Ступица, Десанка
Максимовић, Борислав
Пекић, Добрица Ћосић,
Александар Петровић,
Александар Поповић,
Емир Кустурица, Душан
Ковачевић…).
 Најутицајније
државе и
организације у
међународним
политичким и
економским
односима.
 Улога Организације
уједињених нација у
очувању мира у
свету, борби против
сиромаштва и
заштити културних
споменика.
 Геополитички
положај Србије.

64

идентификује
најважније
чиниоце у
међународним
политичким и
економским
односима;

разуме место и
улогу Србије у
савременом
свету;

утврди значај
чланства
Србије у
међународним
организацијама
;
објасни утицај
савремених
техничких
достигнућа на
повезивање људи у
свету

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: Српски језик и књижевност
 Географија
 Социологија са правима грађана
 Грађанско васпитање
 Верска настава


Укупан број часова:
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
Латински језик
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/17.08.2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

64
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
- Овладавање и примена стручне терминологије и фразеологије формулисане на класичним
језицима;
- Увиђање 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;
- Оспособи ученика за разумевање сваковрсних порука које су у вези са струком, формулисане на
класичним језицима;
- Упозна ученика с битним елементима савременог језика струке, који се заснива на класичним
језицима.

Ред.
број

1.

Модул
Латинско
писмо, изговор
и акценат

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу
• врсте речи и
њихове промене
• категорије
номиналне и
вербалне промене
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ИСХОДИ
По завршеној модулу ученик
ће бити у стању да:

• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме

Вредновање
остварености исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу

1880

Школски програм

Именске речи
2.

за приод 2018-2022. год.

• именице I, II, III,
IV, V деклинације;
изузеци треће
деклинације; грчке
именице;
• придеви и њихова
компарација (сви
типови);
• заменице: личне,
присвојне, повратне;
показне, односне и
упитне;
• бројеви (односни и
редни).
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садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.
• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу

1881
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3.

Глаголи (све
четири
коњугације и
глагол ессе)

за приод 2018-2022. год.

• индикатив
презента актива и
пасива;
• императив
презента актива;
• коњунктив
презента актива и
пасива;
• партицип презента
актива;
• партицип перфекта
пасива;
• герундив и герунд;
• глаголи
депонентни и
семидепонентни.
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текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.
• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује
граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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4.

Непроменљиве
речи:

за приод 2018-2022. год.

• прилози (творба и
компарација);
• предлози.
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саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.
• тачно примењује
правила изговора и
наглашавања;
• тачно примењује
правила ортографије;
• уочи специфичности
изговора и правописа у
латинском језику;
• савлађује и самостално
примењује основне
граматичке категорије;
• усвоји одређени фонд
речи везан за струку у
прилагођеним и
једноставним
оригиналним
текстовима;
• упоређује и повезује

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу
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Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.
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Корелација:
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граматику матерњег и
латинског језика;
• самостално или уз
помоћ наставника
саставља кратке
реченице, попуњава
стручне термине у тексту
или повезује делове
текста;
• самостално користи
двојезичне речнике;
• препозна и разуме
садржај и значење
стручних термина у
једноставним
оригиналним
текстовима;
• исправно прочита и
одреди основне
функције речи у
синтагмама/реченицама;
• 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.
- стручни предмети
- матерњи језик
- други страни језик
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Образовнипрофил:
Називпредмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Анатомија и физиологија
Први

Правилник о наставномплану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветнигласник'', бр. 9/17.08.2015 година. )
Теоријсканастава:
Годишњифондчасова:

3

Поделаодељења у групе:

/

Настава у блоку:

/
/

96 часова
Недељнифондчасова:

Вежбе:

Практичнанастава:

/
/

/
/

Циљевипредмета:

Стицање неопходних стручних знања о анатомској грађи и функцији органа и организма као целине;
Стицање знања из анaтомије и физиологије неопходних за изучавање свих стручних предмета.


Ред.
број

Тема

Организација човечијег
тела.

Број
часова

8
часова

1.

Телеснетечности, крв и
лимфа.
2.

10час
ова

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

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.
 Вода: количина и
распоред воде у
организму
(интрацелуларна
и
екстрацелуларна
течност);
 Порекло воде у
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ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:
















наведе латинском
терминологијом
називе основних
делова човечјег
тела;
наброји нивое у
организацији
човечјег тела;
наброји системе
органа;
објасни појам
нервне и
хуморалне
регулације;
објасни појам и
значај хомеостазе;
објасни грађу и
функције четири
основне врсте
ткива;
објасни процесе
стварања и
одавања топлоте.

Вредновањеоствар
еностиисхода






Праћење
остварености
исхода;
Тестовезнања
Активностначасу.

опише расподелу
воде у организму и
објасни од чега
зависи количина
воде у организму;
обасни појмове
егзогена и
ендогена вода и
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за приод 2018-2022. год.
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.
























3

Локомоторнисистем

10
часова
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Кости - подела.
грађа и улоге
костију;
Кости горњих
екстремитета:
рамени појас и
слободни део






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
одређивања;
наведе фазе
спонтане
хемостазе;
опише процес
коагулације крви
кроз три основне
фазе и објасни
значај овог
процеса;
локализује и опише
лимфне органе;
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
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4

Кардиоваскуларнисистем

за приод 2018-2022. год.
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
12
др.(према
часова
значају за
образовни
профил);
Скелетни мишићи функционалне
карактеристике и
подела према
функцији.
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Срце - положај,
величина, грађа
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

карактеристике
скелетних мишића
и изврши њихову
поделу према
улогама.





















опише положај и
грађу 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
спровођење
импулса кроз
спроводни систем
срца;
наведе начине
регулације срчаног
рада;
опише грађу
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 грађу
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за приод 2018-2022. год.
физичке појаве
које прате рад
срца;
 Аутоматизам
срца и
електричне
појаве које прате
рад срца;
 Регулација рада
срца;
Артеријски крвни
притисак и пулс

лимфних судова и
улогу лимфних
органа ;
објасни принцип
мерења крвног
притиска и његове
вредности.













5

9
часова


Респираторнисистем
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Горњи дисајни
путеви: нос,
параназалне
шупљине и
ждрело;





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 грађу плућа;
објасни дисајни
циклус;
објасни размену
гасова у плућима;
наведе начине
транспорта
кисеоника и
угљендиоксида
крвотоком;
објасни регулацију
дисања.
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 грађу плућа;
објасни дисајни
циклус;
објасни размену
гасова у плућима;
наведе начине

1888
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за приод 2018-2022. год.
Доњи дисајни
путеви: гркљан,
душник и
душнице;
 Плућа;
 Плућна
марамица;
 Физиологија
дисања;
 Механизам
дисајних
покрета;
10
 Размена гасова у
часова
плућима и
транспорт гасова
путем крви;
Регулација дисања.


6
Дигестивнисистем








7
Ендокринисистем и дојка

10
часова
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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;

транспорта
кисеоника и
угљендиоксида
крвотоком;
 објасни регулацију
дисања.
 наведе основне
карактеристике
хормона;
 објасни регулацију
рада ендокрних
жлезда хипоталамусхипофизаендокрине жлезде;
 покаже на
анатомском
моделу ендокрине
жлезде и именује
их на латинском
језику;
 наведе најважније
хормоне појединих
ендокриних
жлезда и опише
њихова дејства;
опише грађу и
функцију дојке.
 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

1889

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Регулација дисања.

објасни њихову
улогу;
локализује на
анатомском моделу
женске полне органе,
именује их на
латинском језику и
објасни њихову улогу.

изврши поделу
нервног система по
морфолошким и
функционалним
карактеристикама;
 на анатомском
 Хормони - појам,
моделу локализује
подела, особине,
делове централног
механизам
нервног система и
деловања и
именује их на
контрола
латинском језику;
9
часова
секреције;
 објасни спроводну
 Хормонска
и рефлексну
активност
функцију цнс;
хипоталамуса и
 објасни рефлексни
веза са
лук;
хипофизом;
 наведе функције
 Хипофиза;
појединих делова
 Штитаста жлезда;
цнс;
 Параштитасте
 опише велики
жлезде;
мозак;
 Ендокрини
 објасни грађу и
панкреас;
улогу периферних
 Надбубрежне
нерава;
жлезде;
објасни
 Полне жлезде;
функционалне
 Друга ткива и
карактеристике
органи са
симпатикуса и
ендокрином
парасимпатикуса
улогом;
Грађа и функција
дојке,
 изврши поделу
нервног система по
морфолошким и
функционалним
 Бубрег - положај,
карактеристикама;
грађа;
 на анатомском
 Нефрон;
моделу локализује
 Екстраренални
делове централног
мокраћни
нервног система и
путеви:
именује их на
мокраћовод,
латинском језику;
мокраћна
 објасни спроводну


8
Урогениталнисистем
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9

Нервнисистем

за приод 2018-2022. год.
бешика и
мокраћна цев;
 Функције
бубрега;
 Стварање
мокраће;
 Састав и особине
12
мокраће;
часова
 Мушки полни
органи;
Женски полни
органи.



10

Системрецепторнихорган
а(чула)

6
часова
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и рефлексну
функцију цнс;
 објасни рефлексни
лук;
 наведе функције
појединих делова
цнс;
 опише велики
мозак;
 објасни грађу и
улогу периферних
нерава;
објасни
функционалне
карактеристике
симпатикуса и
парасимпатикуса

Функционална и
морфолошка
подела нервног
система;
Подела
централног
нервног система;
Кичмена
мождина - грађа
и функције;
Спинални нерви;
Рефлексна
активност
централног
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за приод 2018-2022. год.
нервног система;
 Мождано стабло
- функције;
 Мали мозак функције;
 Међумозак функције;
 Велики мозак грађа и функције;
 Можданице;
 Цереброспиналн
а течност;
 Периферни
нерви - грађа,
функционалне
карактеристике и
подела;
Аутономни нервни
систем.
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изврши поделу
нервног система
по морфолошким
и
функционалним
карактеристикам
а;
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 грађу и
улогу
периферних
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за приод 2018-2022. год.
нерава;
објасни
функционалне
карактеристике
симпатикуса и
парасимпатикуса

Укупанбројчасова:

99

Корелација:

- Биологија
- хемија
- физика
- латински језик
- прва помоћ

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Хемија
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
1. Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;
2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
3. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
4. Развој хемијске научне писмености;
5. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном
раду;
6. Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку;
7. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при
хемијским незгодама у свакодневном животу и професионалном раду;
8. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном
раду;
9. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;
10. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
11. Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем.

Ред.
број

Тема

Структура
супстанце

Број
часова

3

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми


1.



Грађа атома,
атомски и масени
број. Релативна
атомска маса
Хемијски симболи
и формуле
Хемијска веза
(јонска и
ковалентна веза).
Релативна
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ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Објасни
електронеутралност
атома;
Разуме појам
изотопа и примену
изотопа;
Разликује атом од
јона;
Зна симболе
елемената и

Вредновање
остварености исхода

Врши се кроз:
Писану проверу
знања

1893

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
молекулска маса.

Дисперзни
системи
2.

4







Дисперзни системи
Растворљивост
Масени процентни
садржај раствора
Количинска
концентрација
раствора
Осмоза и дифузија

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

формуле једињења;
Објасни узрок
хемијског везивања
атома;
Објасни типове
хемијских веза;
Разликује јонску од
ковалентне везе;
Разликује неполарну
од поларне
ковалентне везе;
Разуме да својства
хемијских једињења
зависе од типа
хемијске везе;
Разуме појам
релативне атомске
масе и релативне
молекулске масе;
Разуме појам
количине супстанце
и повезаност
количине супстанце
са масом супстанце;
Зна квантитативно
значење симбола и
формула;
Разуме да су
дисперзни системи
смеше више чистих
супстанци;
Разликује дисперзну
фазу и дисперзно
средство;
Објасни појам
хомогене смеше;
Зна појам и разуме
примену аеросола,
суспензија, емулзија
и колоида;
Разуме утицај
температуре на
растворљивост
супстанци;
Израчуна масени
процентни садржај
раствора;
Разуме појам
количинске
концентрације
раствора;
Објасни значај
осмозе и дифузије за
биолошке системе;

Врши се кроз:
Писану проверу
знања

1894

Школски програм
3.

Хемијске
реакције

за приод 2018-2022. год.
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4.

Хемија
елемената и
једињења

18







Хемијске реакције,
хемијске једначине
и квантитативни
аспект хемијских
реакција;
Топлотни ефекти
хемијских
реакција;
Брзина хемијске
реакције и
хемијска
равнотежа;
Електролити и
електролитичка
дисоцијација
киселина, база и
соли;
pH вредност

Преглед и опште
карактеристике
елемената 17, 16,
15, 14. и 13. групе
ПСЕ
Преглед и опште
карактеристике
елемената 1. и 2.
групе ПСЕ
Опште
карактеристике

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Разуме да хемијска
промена значи
настајање нових
супстанци,
раскидањем старих и
стварањем нових
хемијских веза;
Разликује реакције
синтезе и анализе;
Напише једначине за
хемијске реакције;
Примени и користи
знања из
стехиометријског
израчунавања на
хемијским
једначинама;
Разликује егзотермне
и ендотермне
реакције;
Зна факторе који
утичу на брзину
хемијске реакције;
Разуме значај
хемијске равнотеже
за процесе из
свакодневног
живота;
Објасни појам
електролита;
Разуме појам јаких и
слабих електролита;
Прикаже
електролитичку
дисоцијацију
киселина, база и
соли хемијским
једначинама;
Разликује киселу,
базну и неутралну
средину на основу
pH вредности
раствора;
Објасни значај pH
вредности раствора
телесних течности
човека.
Разуме периодичну
промену својстава
елемената у ПСЕ;
Разликује метале,
неметале и
металоиде;
Напише једначине
стварања оксида
метала и неметала;
Наводи најважнија
једињења елемената
представника група

Врши се кроз:
Писану проверу
знања

Врши се кроз:
Усмену проверу
знања

1895

Школски програм

за приод 2018-2022. год.









прелазних
елемената и
љихова практична
примена
Оксидоредукциони
процеси
Органска
једињења са
кисеоником:
алкохоли,
карбонилна
једињења,
карбоксилне
киселине и естри
Угљени хидрати
Липиди
Протеини. Ензими
Витамини

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ПСЕ, њихова својства
и примену у
свакодневном
животу, индустрији и
посебно у медицини;
Објасни примену
азота и кисеоника у
медицини;
Објасни процесе
оксидације и
редукције као
отпштања и примања
електрона;
Разуме шта је
оксидациони број и
како се одређује
оксидациони број
атома у молекулу;
Зна својства атома
угљеника у
органским
молекулима;
Познаје
класификацију
органских једињења
(према структури и
врсти хемиских веза);
Разликује
хидроксилну,
алдехидну,
карбонилну,
карбоксилну,
естарску, етарску и
амино групу;
Објасни како настаје
пептидна веза;
Наведе називе
представника виших
масних киселина,
засићених и
незасићених;
Разликује
моносахариде,
дисахариде и
полисахариде;
Разликује
липосолубилне и
хидросолубилне
витамине;
Зна хемијска својства
органских једињења
која имају примену у
струци и
свакодневном
животу.

1896
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Хемијски аспекти
загађивања
животне средине

за приод 2018-2022. год.
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Укупан број часова:

34

Загађивање
атмосфере, воде и
тла
Извори загађивања
Пречишћавање
Заштита и
одлагање
секундарних
сировина
Хемијски и
медицински отпад

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Разуме и објасни
Врши се кроз:
штетно дејство неких Усмену проверу
супстанци на
знања
животну средину и
зравље људи;
Зна најчешће изворе
загађивања
атмосфере, воде и
тла;
Разуме и објасни
значај
пречишћавања;
Разуме значај
правилног одлагања
секундарних
сировина;
Наводи начине
правилног одлагања
хемијског и
медицинског отпада.
Физика, Биологија, Медицинска биохемија,
Исхрана

1897

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
MAСЕР
Прва помоћ
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/17.08.2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

/

/

Настава у блоку:

60

Практична настава:

/

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

3

Циљеви предмета:







Ред.
број

Практично обучавање будућих здравствених радника за ваљано указивање неодложне
помоћи животно угроженим лицима у непредвиђеним 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
међународном 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.
Модул

Број
часова

8
1.

Основни принципи
прве помоћи и
утврђивање стања
повређених/оболелих
лица

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

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;

Утврђивање стања
повређеног/оболел
ог;

Утврђивање стања
свести;

Провера дисања;

Провера срчаног
рада;

Преглед "од главе
до пете";

Поступак са
одећом и обућом;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној модулу
ученик ће бити у стању да:

дефинише прву
помоћ и разуме
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


Вредновање
остварености
исхода

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

1898
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Појам, врсте и
знаци смрти.



6
2.

Поремећаји стања
свести

3.

8

Кардиопулмонална
реанимација

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.
Настава у блоку:
 Појам и циљеви
кардиопулмоналн
е 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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

објасни своје
поступке при
прегледу;
опише ране и
касне знаке смрти;
дефинише
привидну
(клиничку) смрт.

 препозна
различите нивое
поремећаја свести
(сомноленција,
сопор, кома);
 постави п/о у
бочни
релаксирајући
положај;
 препозна
различите
поремећаје свести
и збрине п/о на
одговарајући
начин.
 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.

1899
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за приод 2018-2022. год.
 Примена
спољашњег
аутоматског
дефибрилатора.

4.

8

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.

 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.

8

Настава у блоку:
 Повреде зглобова:
нагњечење,
угануће,
ишчашење и
прелом;
 Повреде костију;
 Имобилизација појам, циљев;
 Правила
имобилизације;
 Средства за
имобилизацију;
 Имобилизација
кичменог стуба;
 Специфичности
ослобађања
дисајних путева
при повреди
вратне кичме;
 Имобилизација



Крварења и ране

5.

Повреде костију и
зглобова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1900
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6.

за приод 2018-2022. год.
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Повреде изазване
дејством физичких,
хемијских и
биолошких фактора

горњих
екстремитета;
 Имобилизација
грудног коша;
 Имобилизација
карлице;
 Имобилизација
доњих
екстремитета.
Настава у блоку:
 Повреде изазване
дејством високе
температуре на
организам:
топлотни удар,
сунчаница,
опекотине;
 Повреде изазване
дејством ниске
температуре на
организам:
хипотермија и
смрзотине;
 Повреде
електрицитетом:
повреде
електричном
струјом и удар
грома;
 Хемијске
опекотине;
 Нагла тровања
удисањем и
гутањем отрова;
 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).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 препозна
различите
термичке повреде;
 на одговарајући
начин збрине
различите
термичке повреде;
 опише поступак
спасиоца у
различитим
акцидентима и
користи мере
самозаштите;
 пружи адекватну
прву помоћ код
повреда
електрицитетом;
 препозна хемијска
оштећења
организма и
збрине их на
адекватан начин;
 пружи прву помоћ
код биолошких
повреда.

1901
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7.

за приод 2018-2022. год.
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Настава у блоку:
 Краниоцеребралне
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.

 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
повређеног из
аутомобила и
скидању кациге
код мотоциклиста;
 опише редослед
збрињавања
повреда код
политрауматизова
них;
 врши тријажу п/о.

6

Настава у блоку:
 Повишена телесна
температура;
 Бол у грудима;
 Хипертензија;
 Бронхијална
астма;
 Бол у трбуху;
 Повраћање и
пролив;
 Главобоља и
вртоглавица;
 Алергијске
реакције.



Повреде појединих
телесних сегмената и
посебне повреде

8.

Изненада настале
тегобе и болести

Укупан број часова: 60

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

Корелација:

–
–
–
–

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Анатомија и физиологија
Физика
Хемија
Основи неге и рехабилитације
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
Основи неге у рехабилитацији
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 /17>08.2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

32
1

Подела одељења у
групе:

Три групе

Настава у блоку:

64
2

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета
 Упознавање ученика са основним појмовима здравствене неге и рехабилитације, њиховим циљевима и
принципима на којима се заснивају;
 Практично оспособљавање будућих масера за послове здравствене неге и рехабилитације у
болесничким јединицама;
 Подстицање развоја етичких особина личности које карактеришу професионални лик здравствених
радника као што су: хуманост, алтруизам, прецизност, одговорност и пожртвованост;
 Оспособљавање ученика за успешно преношење знања у заштити здравља популације;
 Стицање увида у специфичности и значај улоге рехабилитације у кинезитерапији, радној и физикалној
терапији, протетици, спорту и рекреацији;
Оспособљавање ученика за успешно прилагођавање масера тимском раду у здравственом тиму.
Број
Ред.
Препоручени
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По
завршеноm
модулу
број
Модул
САДРЖАЈИ по модулу
остварености исхода
ученик ће бити у стању
да:

1.

Нега болесника
у
рехабилитацији
и болесничка
јединица

24
T-8
В-16

Теорија:
 Програм рада и
задаци неге и
рехабилитације у
процесу
оспособљавања
пацијената;
 Дефиниција, подела
неге;
 Циљеви и задаци
неге у
рехабилитацији;
 Специфичности неге у
рехабилитацији;
 Нега и
рехабилитација
болесника у кућним
условима;
 Врсте виталних знака;
 Пријем и
медицинскосанитарна обрада
пацијената;
 Спорођење личне
хигијене лица у стању
потребе;
 Основни појмови о
инфекцији;
 Антисепса и асепса у
превенцији
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дефинише негу
болесника;
 наведе циљеве и
задатке неге;
 уочи разлике
између неге у
болничким и
кућним условима;
 препозна режим
рада на одељењу;
 објасни врсте
болесничких соба.






тестове знања
усмено излагање
активност на часу
праћење практичног
рада
 тест практичних
вештина
 самосталан
практичан рад

1903
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за приод 2018-2022. год.










инфекције;
Методе
дезинфекције и
стерилизације;
Врсте здравствених
установа,
специфичности рада;
Одељење за
физикалну медицину
и рехабилитацију;
Организација посла,
план дневног и
ноћног рада,
примопредаја
дужности;
Програм
рехабилитације и
праћење њеног
остваривања од
пријема и у току
рехабилитације.

Вежбе:
 Циљеви и задаци
неге у
рехабилитацији;
 Врсте виталних знака;
 Температура, пулс,
дисање, крвни
притисак;
 Мерни
инструменти,јединиц
е мере, начин
мерења и
убележавање
резултата;
 Антисепса и асепса у
превенцији
инфекције;
 Методе
дезинфекције и
стерилизације;
 Врсте здравствених
установа,
специфичности рада;
 Личност здравственог
радника, кодекс
етике;
 Здравственоваспитни рад;
 Одељење за
физикалну медицину
и рехабилитацију;
 Болесничка соба,
врсте, опрема,
комфор;
 Собе за
интервенције;
 Хигијенско-санитарни
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прикаже резултате
мерења виталних
знака;
изведе пријем и
медицинскосанитарну обраду
пацијента;
препозна режим
рада на одељењу;
изводи хигијенскотехничку заштиту и
спречавати појаву
инфекције;
примени методе
дезинфекције и
стерилизације;
препозна и
примењује
специфичну опрему
у болесничкој соби;
примењује
различите врсте
постеља и нагибних
столова.

1904
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за приод 2018-2022. год.
чвор;
Кревет (стандардни,
модификовани,
специјални);
Нагибни сто, остала
опрема болесничке
собе.
Теорија:
 Декубиталне ране
(узроци, клиничка
слика и третман);
 Врсте лекова, начин
чувања и апликације.
Вежбе:
 Апликација
терапије,врсте лекова
начин чувања лекова
 Време, начин и
провера апликовања
терапије
 Декубиталне ране –
узроци постанка и
предилекциона
места, превенција
 Савремене технике
лечења декубиталних
рана


2.

3.

Методе неге у
рехабилитацији

Процес
рехабилитзације
и медицинске
рехабилитације

24
Т-8
В-16

28
Т-10
В-18

Теорија:
 Програм
рехабилитације и
њено праћење од
пријема и у току
рехабилитације;
 Тим за
рехабилитацију;
 Појам и врсте
инвалидности;
 Специфичности
рехабилитације
пацијената код
појединих
патолошких стања
(хемиплегије,
параплегије,
квадриплегије и
лумбалног
синдрома);
 Циљеви и методе
медицинске
рехабилитације;
 Кинезитерапија,
тестирање функција и
примена
кинезитерапијских
вежби;
 Врсте физикалних
процедура.
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дефинише технику
спровођења
хигијенских
третмана;
препозна
декубиталне ране;
именује врсте
лекова и начине
њихове апликације.
препозна
предилекциона
места и превенира
их

дефинише поделу
медицинске
рехабилитације;
објасни процес,
циљеве и методе
рехабилитације;
дефинише тим за
рехабилитацију.
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4.

Основне
специфичности
рехабилитације
појединих
старосних група
и лица са
посебним
потребама

за приод 2018-2022. год.

20
Т-6
В-14

Вежбе:
 Клинички знаци
болести и
фунционални статус;
 Врсте положаја
пацијената у
постељи;
 Преношеље
пацијента на рукама,
носилима, помоћу
покретне дизалице;
 Помоћ при устајању и
кретњу болесника;
 Коришћење помагала
за помоћ при ходу
(штап, штаке,
троножац, дубак,
инвалидска колица);
 Апликација ортотских
средстава;
 Апликација
протетских средстава;
 Циљеви и методе
медицинске
рехабилитације;
 Кинезитерапија тестирање функција и
примена
кинезитерапијских
вежби;
 Хидротерапија;
 Термотерапија;
 Фототерапија;
 Механотерапија;
 Електротерапија;
 Радна терапија;
 Спорт и рекреација.
Теорија:
 Разлози за усвајање
специфичности
рехабилитације
појединих старосних
група;
 Специфичности дечје
рехабилитације;
 Специфичности
рехабилитације
одраслих;
 Специфичности
рехабилитације
старих лица;
 Специфичности
рехабилитације лица
са посебним
потребама.
























изведе заштитне
хватове, положаје и
покрете;
изведе померање,
подизање и
спуштање
болесника;
изведепремештање
болесника
сакревета на
колица, са колица
на кревет и са
колица на струњачу;
изводи обуку
оболелих за ход са
помагалима;
примени
инвалидска колица;
примени
специфичние
корективние
положаје код
појединих
патолошких стања;
објасни пацијенту
вештине апликације
ортотских и
протетских
средстава;
објасни пацијенту
вештине употребе
помагала.

именује основне
специфичности и
разлике у третману
деце;
означи основне
специфичности и
разлике у третману
одраслих;
означи основне
специфичности и
разлике у третману
старих лица;
наведе основне
специфичности и
разлике у третману
различитих
категорија лица са
посебним
потребама.

Вежбе:
 Приказ
специфичности дечје
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Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

96

рехабилитације;
Приказ
специфичности
рехабилитације
одраслих;
Приказ
специфичности
рехабилитације
старих лица;
Приказати
специфичности
рехабилитације лица
са посебним
потребама.

Корелација:

Биологија

Физика

Хемија

Латински језик

Прва помоћ

Анатомија и физиологија

масер
Масажа
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

64
2

Подела одељења у
групе:

до 10 у групи

96
3

Настава у блоку:

60

Практична настава:

/

Циљеви предмета:









Ред.
број

Стицање знања о значају спровођења дезинфекције и методама механичке, физичке и хемијске
дезинфекције;
Стицање знања о значају спровођења стерилизације, методама асепсе, правилном извођењу асепсе,
руковању стерилним материјалом и спровођењу контроле стерилизације;
Оспособљавање ученика да правилно изврши дезинфекцију и стерилизацију;
Стицање знања о макроскопском изгледу коже, хистолошкој грађи коже, функцијама коже и
хемијском саставу коже;
Стицање знања оисторијском развоју масаже, појму и подели масаже, дејству масаже, индикацијама и
контраиндикацијама за примену масаже;
Оспособљавање ученика да правилно узиме анамнезе, припреми амбијента за масажу и услове у
којима се изводи масажа (масерски сто, осветљење, температура...), стекне вештину постављања
пацијента у почетни положај и одреди врсту, интензитет и трајање масаже;
Стицање знања о о значају и дејству основних масажних хватова и међухватова и усвајање технике
њиховог извођења;
Оспособљавање ученика да изведе масажу врата, грудног коша, трбуха, леђа, горњег и доњег
екстремитета;
Модул

Број
часов
а

Препоручени САДРЖАЈИ по модулу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеноm модулу
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
оствареност
и исхода
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Дезинфекција

за приод 2018-2022. год.
13

1.

2.

Стерилизација

13

Теорија:
 Појам и врсте дезинфекције
(механичка, физичка, хемијска
дезинфекција);
 Механичка дезинфекција
(пребрисавање,
усисавање,проветравање,аспирациј
а и филтрирање);
 Физичка дезинфекција (фламажа,
сагоревање,кување,излагање УВ
зрацима);
 Хемијска дезинфекција;

Примена хемијске
дезинфекције у зависности од
концентрације раствора.
Вежбе:
 Практична примена механичке
дезинфекције;
 Практична примена физичке
дезинфекције;
 Практична примена хемијске
дезинфекције;
 Припрема одговарајућег раствора
дезинфекционог средства;

Дезинфекција руку.

Теорија:
Појам и врсте стерилизације;
 Методе и апарати за физичку
стерилизацију;
 Методе и апарати за хемијску
стерилизацију;
 Контрола стерилизације.
Вежбе
 Припрема материјала и
инструмената ( механичко
чишћење, потапање у
дезинфекциони раствор, испирање,
сушење и ређање инструмената);
 Апарати за стерилизацију
 (аутоклав,суви стерилизатор,
 УВ стерилизатор) и извођење
стерилизације;
 Провера стерилизације и чување
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Теорија:
 објасни и
примени
механичку
дезинфекцију;
 примени
хемијску
дезинфекцију;
 разуме и
примени
физичку
дезинфекцију;
 дефинише и
примени
дезинфекцију
руку;
објасни и примени
методе
дезинфекције.
Вежбе:
 изводи
механичку
дезинфекцију ;
 спроведе
физичку
дезинфекцију;
 примени
хемијску
дезинфекцију;
 припрема
одговарајуће
растворе;

изводи
дезинфекц
ију руку.
Теорија:
 наведе појам и
врсте
стерилизације;
 разуме методе и
апарате за
физичку и
хемијску
стерилитацију;
 именује
контролу
стерилизације.
Вежбе:
 изведе
припрему
инструмената,
прибора и
апарата за















праћење
остварен
ости
исхода
тестове
знања
тестове
практичн
их
вештина
дневник
вежби

праћење
остварен
ости
исхода
тестове
знања
тестове
практичн
их
вештина
дневник
вежби
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за приод 2018-2022. год.
стерилног материјала;
Руковање стерилним материјалом;

Узимање бриса за контролу
стерилизације.

Кожа

11

3.

4.

Припрема за
масажу

15

стерилизацију

суву, влажну и
хемијску
стерилизацију);
 правилно рукује
стерилним
материјалом;
 врши правилну
контролу
стерилизације;

наведе и
примени
методе
асепсе.
Теорија:
Теорија:
 Макроскопски изглед коже (боја,
 опише и објасни
рељеф, тургор, еластичност);
макроскопске
 Хистолошка грађа коже (епидерм,
карактеристике
дерм и хиподерм);
коже;
 Улога коже (заштитна,
 објасни
терморегулациона,
хистолошку
метаболичка,сензитивна,
грађу коже;
имунобиолошка...);
 наведе основне
 Ph коже и пуферски капацитет коже.
функције коже;
Вежбе:

објасни
 Припрема пацијента, простора и
хемијски
материјала за посматрање
састав
макроскопских карактеристика
коже (Ph
коже, хемијско чишћење коже;
коже,
 Одређивање макроскопских
пуферски
карактеристика коже, Ph коже и
капацитет
пуферског капацитета коже;
коже).
 Приказ макроскопског изгледа коже
(боја,рељеф,тургор,еластичност,мас
ноћа..);
 Приказ хистолошке грађе коже
(епидерм, дерм, хиподерм, знојне и
лојне жлезде...).
Теорија:
Историјски развој масаже;
 Појам и подела масаже ;
 Изглед просторије у којој се изводи
масажа - услови рада;
 Индикације и контраиндикације за
примену масаже;
 Припрема масера за масажу;
 Пријем пацијента за масажу и
узимање анамнезе ;
 Психичка и физичка припрема
пацијента за масажу и одређивање
почетног положаја;
 Одређивање врсте, интензитета и
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Теорија:
објасни и
изврши
класификацију
масаже у
зависности од
њене намене,
врсте
механичког
агенса и
локализације;
 наведе
индикације и
контраиндикациј

















праћење
остварен
ости
исхода
тестове
знања
тестове
практичн
их
вештина
дневник
вежби

праћење
остварен
ости
исхода
тестове
знања
тестове
практичн
их
вештина
дневник
вежби
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трајања масаже;
Средства за масажу.
Вежбе:
 Изглед просторије у којој се изводи
масажа услови рада;
 Припрема масера и пацијента за
масажу;
 Одређивање врсте, интензитета и
трајања масаже, избор средства за
масажу и узимање анамнезе .

5.

Основни
масажни
хватови и
међухватови

60

Теорија:
Значај и дејство основних масажних
хватова;
 Значај и дејство глађења;
 Значај и дејство трљања;
 Значај и дејство гњечења;
 Значај и дејство лупкања;
 Значај и дејство вибрација;
 Значај и дејство основних масажних
међухватова;
 Значај и дејство чешљања;
 Значај и дејство пеглања;
 Значај и дејство набирање коже;
 Значај и дејство ваљања;
 Значај и дејство чупкања;
 Значај и дејство штипкања;
 Значај и дејство истезања;
Значај и дејство растресања
Вежбе:
 Разгибавање руку терапеута пре
извођења масаже;
 Извођење глађења;
 Извођење трљања;
 Извођење гњечења;
 Извођење лупкања ;
 Извођење вибрација;
 Извођење и примена основних
масажних хватова;
 Извођење чешљања;
 Извођење пеглања;
 Извођење набирања коже;
 Извођење ваљања;
 Извођење чупкања;
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е за масажу.
Вежбе:
 уради
самоприпрему
за масажу, као и
припрему
просторије и
пацијента за
масажу;
 утврди анамнезу
и изабрати
почетни положај
за масажу;
 процени врсту,
интензитет и
трајање масаже;
изабере
одговарајуће
средство за
масажу.
Теорија:
 објасни дејство
основних
масажних
хватова и
међухватова.






Вежбе:
уради
разгибавање
руку;
 изведе основне
масажне
хватове;
 изведе основне
масажне
међухватове;
примени
комбинацију
свих хватове и
међухватова у
једној масажи.




праћење
остварен
ости
исхода
тестове
знања
тестове
практичн
их
вештина
дневник
вежби
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Извођење штипкања;
 Извођење истезања;
 Извођење растресања;
 Извођење и примена масажних
међухватова;
Могућност комбиновања основних
масажних хватова и међухватова у
једној масажи.
Теорија:


6.

Хигијенскомедицинска
масажа

84

 Дефиниција, дејство и основне












карактеристике хигијенско - медицинске
масаже;
Опште физиолошко дејство масаже;
Локално физиолошко дејство масаже на
кожу, поткожно ткиво, мишиће,зглобове и
унутрашње органе;
Општа и парцијална хигијенско медицинска масажа;
Масажа лица и косматог дела главе;
Топографска анатомија врата;
Масажа врата;
Топографска анатомија грудног коша;
Масажа грудног коша;
Топографска анатомија леђа;

Масажа леђа;
 Топографска анатомија трбуха;
 Масажа трбуха;
 Топографска анатомија горњег
екстремитета;
 Масажа раменог појаса;
 Масажа шаке;
 Масажа лакта и подлакта;
 Масажа надлакта;
 Топографска анатомија доњег
екстремитета;
 Масажа стопала;
 Масажа потколенице , колена и
натколенице у дорзалном
декубитусу;
 Масажа потколенице и натколенице
у вентралном декубитусу;
 Масажа глутеалне регије;
 Општа масажа. Редослед извођења
масаже;
 Дозирање интензитета и времена
масаже у зависности од година
старости, пола и мишићне масе.
Вежбе:
 Масажа лица и косматог дела главе;
 Масажа предње стране врата;
 Масажа задње стране врата;
 Масажа грудног коша;
 Масажа леђа;
 Масажа трбуха;
 Масажа раменог појаса;
 Масажа шаке;
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Теорија:
 дефинише
хигијенско
недицинску
масажу;
 наведе дејство,
поделу,
индикације и
контраиндикациј
е за хигијенско
медицинску
масажу.








праћење
остварен
ости
исхода
тестове
знања
тестове
практичн
их
вештина
дневник
вежби

Вежбе:
изводи масажу
врата;
 изводи масажу
грудног коша;
 изводи масажу
леђа;
 изводи масажу
трбуха;
 изводи масажу
руку;

изводи
масажу
ногу.
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Масажа лакта и подлакта;
 Масажа надлакта;
 Масажа руку;
 Масажа стопала;
 Масажа потколенице , колена и
натколенице у дорзалном
декубитусу;
 Масажа потколенице и натколенице
у вентралном декубитусу;
 Масажа глутеалне регије;
 Масажа ногу;
 редослед извођења опште масаже;
дозирање интензитета и времена
масаже у зависности од година
старости, пола и мишићне масе.
Теорија:
Теорија:
 Дефиниција, дејство и основне
 објасни појам,
карактеристике релаксационе
дејство и
масаже;
основне
 Индикације и контраиндикације за
карактеристике
извођење релаксационе масаже;
релаксационе
 Парцијална релаксациона масажа;
масаже;
 Општа релаксациона масажа.
 наведе
Вежбе:
индикације и
 Припрема просторије,масера и
контраиндикациј
пацијента за релаксациону масажу;
е за
 Извођење парцијалне релаксационе
релаксациону
масаже;
масажу.
 Извођење опште релаксациине
Вежбе:
масаже.
 примени
релаксациону
масажу.


7.

Релаксациона
масажа

Укупан број часова:

24

220








праћење
остварен
ости
исхода
тестове
знања
тестове
практичн
их
вештина
дневник
вежби

Корелација:

–
–
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Анатомија и физиологија
Основи неге и рехабилитације
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Грађанско васпитање
први

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 /
Теоријска
Годишњи фонд часова:
настава:

32

/
/

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

2015 година. )
Вежбе:

Настава у блоку:

/
/

Практична
настава:

/
/

Да

Циљеви предмета:







Ред.
број

Подстицање ученика на међусобно упознавање
Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их
Развој негативног става према било ком облику дискриминације
Оспособљавање ученика за комуникацију у групи
Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу
Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе
Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини и преузму
одговорност за сопствено понашање
Број
ИСХОДИ
Вредновање
Препоручени
САДРЖАЈИ теми
остварености
часова
По завршеној теми
Тема
исхода
ученик ће бити у
стању да:


1.

ЈА, МИ И
ДРУГИ

5

●
●

●
●
●

Лични идентитет
Откривање и
уважавање
разлика
Групна припадност
Стреотипи и
предрасуде
Толеранција и
дискриминација

● Анализира своје
особине и да их
представи
другима
● Препозна,
анализира
сличности и
разлике



Праћење
оствареност
и исхода
Активност
на часу

унутар групе
Прихвати
друге ученике
и уважи
њихову
различитост
● Препозна
предрасуде,
стереотипе,
●

дискриминацију,
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нетолеранцију по
различитим
основама


●
2

КОМУНИКАЦ
ИЈА У
ГРУПИ

●
●
10
●
●
●

Сагледа
могуће
последице
нетолеранц
ије,
дискримина
ције,
стереотипа,
предрасуда
и начине

Самопоуздано
●
реаговање
Гласине
Неслушање,активн
о слушање
●
Неоптужујуће
●
поруке
Изражавање
мишљења
Вођење дебате и
дијалога

Искаже,образл
ожи и брани
мишљење
аргументима
Активно слуша
Дебатује и
дискутује на
неугрожавајућ
и начин,
уважавајући
мишљење
других
● Објасни
разлику између
дијалога и
дебате

● Објасни разлоге
и начине
настанка
гласина у
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свакодневној
комуникацији и
објасни
последице које
изазивају
гласине

●
●
●
●
3

ОДНОСИ У
ГРУПИ/
ЗАЈЕДНИЦИ

●

Сарадња
Групни рад
Групно
одлучивање
Учешће младих:
"Лествица
партиципације"
Радити заједно

17

●
●

●

● 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 учешћа
младих у
друштвеном
животу

Динамика и исходи
сукоба
Стилови
поступања у
конфликтима
● Објасни
Сагледавање
разлоге,ток и
проблема из
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●
●
●

различитих углова
Налажење
решења
Постизање
договора
Извини

●

●

●

●
●
●
●

Посредовање
Насиље у околини
Вршњачко насиље
Насиље у школи.

Постизање мира
●
●

позиције жртве и
посматрача
Прихвати
одговорност за
сопствено
понашање

●

●

●

●

последице
сукоба
Објасни
ефекте
конфликта на
ток
комуникације
Уочи факторе
који одређују
понашање у
ситуацијама
конфликта
Анализира
сукоб из
различитих
улова,
(препознаје
потребе и
страхове
актера сукоба)
и налаи
конструктивна
решења
прихватљива
за обе стране у
сукобу.
Образложи
предности
конструктивног
начине
решавања
сукоба
Објасни значај
посредовања у
сукобу
Препозна и
објасни врсте
насиља
Идентификује
и анализира
узроке
насиља у
својој средини,
међу
вршњацима,
школи

Идентификује и
анализира могуће
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начине реаговања
појединца у
ситуацијама
вршњачког наси

Укупан број
часова:

32

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Верска настава

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

32
1

Први
Правилник о наставном плану и програму:Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном гласнику РС и примењује се од школске
2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04
Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој
историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и
духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других
религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Ред.
број

Тема

Број
часова

I - УВОД
2
1.

1. Уводни час,

2. Понављање
кључних појмова и
садржаја
обрађених у
основној школи

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

• Специфичности наставе
Православног катихизиса
у
средњој школи и
гимназијама;

• Међусобно упознавање
ученика;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о личносном
Богу,
човеку, Цркви, Литургији.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

• моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити
настава
Православног
катихизиса у току 1.
године
средњошколског
или
гимназијског
образовања;
• моћи да уочи какво
предзнање има из
градива Православног
катихизиса
обрађеног
у
претходном циклусу
школовања;
• бити мотивисан да
похађа
часовеправославног
катихизиса.

Вредновање
остварености
исхода
(Евалуација
наставе)
Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и исхода
наставе) наставник
ће остварити на
два начина:
• процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара
ученика
путем анкетних
евалуационих

1917

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
-----------------------------

II – БОГ
ОТКРИВЕЊА

2.

3. Творевина
сведочи о Творцу

4. Човек –
боготражитељ

• Логосност творевине
5
(откривање Бога кроз
законитост, лепоту и
склад у
творевини);

5. Откривење –
позив у заједницу

• Бог улази у историју и

6. Бог Откривења –
Света
Тројица(библијскас
ведочанства)

открива се као Личност

7. Из
молитвеногбогосло
вља Цркве
(систематизација
теме)

(икономија Божја);
• Човек као
боготражитељ;
• Откривење – позив
узаједницу.

• моћи да наведе неке
од примераОткривења
Бога у Библији;
• моћи да разуме и
тумачи значењеизраза
homo religiosus;

листића;
• провером знања
које ученици
усвајају на часу и
испитивањем
ставова

- моћи да препозна
изразе вере у Свету
Тројицу у
богослужбеним
текстовима;
• моћи да препозна
изразе вере у Богакао
Творца у
богослужбенимтекстови
ма;
• моћи да разуме да се
Бог из љубавиоткрива
човеку, позивајући га у
заједницу;
• бити подстакнут да
непосредније
учествује у
богослужењу Цркве;
• моћи да промишља о
личнојодговорности у
односу према Богу и
ближњима;
• моћи да разуме да се
Божје Откривење
дешава и данас у Цркви
и свету;
- моћи да просуђује и
препознаје
сведочанства вере у
свом животу
које се односи на
личности;

-моћи да увиди разлику
између знања
које се односи на ствари
и познања
које се односи на
личности;
3.

III - ВЕРА,
ЗНАЊЕ И

• Знање о стварима и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-моћи да препозна да је
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БОГОПОЗНАЊЕ
7
8. Вера и поверење

9. Вера у Старом и

познање
личности;
• Присуство вере у
научнојметодологији и
научнимтеоријама;

вераслободан избор
човека и да се
сведочи личним
животом;

• Вера у Старом и Новом
Завету

-моћи да објасни да је
богопознање у

• Познање Бога као
личности
методом љубави;

православном искуству
плод личне,
слободне заједнице
човека с Богом;

• Вера без дела је мртва;

-моћи да објасни да се
вером живикроз
Литургију и подвиг.

Новом Завету

10. Бог се познаје
љубављу
11. Вера и живот

• Сличност између
човекопознања
ибогопознања.
• Црква као заједница
која се
пројављује на Литургији;

(„Вера без дела је
мртва...ˮ)

12. Из молитвеног
богословља Цркве
(систематизација
теме)

• Моја парохија;

IV –
ХРИШЋАНИН –

• Хришћанин – човек
Цркве;

• моћи да увиди да
хришћанин постоји

• Света Литургија –
пуноћазаједнице са
Богом.

превасходно као члан
конкретнелитургијске
заједнице;

4.
ЧОВЕК ЦРКВЕ
13. Човек и
Заједница

6

14. Црква као
литургијска
заједница
(мојапарохија)

15. Света
Литургија – пуноћа
заједнице са Богом

16. Хришћанин –
човек
Цркве(систематиза
ција
теме)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да опише живот
парохијске
заједнице;
• моћи у основним
цртама да објасни да
се учешћем у
литургијском сабрању
ступа на пут
богопознања;
• моћи да продискутује
о православном
схватању Цркве;
• моћи да схвати да
хришћанствоподстиче
човека на одговоран
живот у
заједници.

--------------------------• моћи да именује
различите књиге
Светог Писма;
• моћи да наброји неке
ауторе књига
Светог Писма;
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5.
7
• Настанак и подела
Светог
Писма;
• Канон и
богонадахнутост
Светог Писма;
• Црква као место
тумачења и

V - СВЕТО
ПИСМО КЊИГА ЦРКВЕ
17. Настанак
иподела
СветогПисма
18. Канон
ибогонадахнутост
Светог Писма

6.

19. Црква каоместо
тумачења и
доживљаја Светог
Писма и Светог
Предања
20. Свето Писмо –
књига Цркве
21. Утицај
СветогПисма на
културу
и цивилизацију
VI -ХРИШЋАНСКИ
ЖИВОТ
22.
Црквено
Предање и народна
предања

доживљаја Свeтог Писма
и
Светог Предања;
• Утицај Светог Писма на
културу и цивилизацију;
• Свето Писмо је књига
Цркве.

5
Питања односа народног
и црквеног предања;
• Животна искушења и
суочавање са њима;

23.„Све ми је
дозвољено, али ми
није све на
корист...”

• Живот ни је случајност
него је дар;
-светост као мера људског
достојанства

24.Из живота
светих
25.Знамените
личности и
хришћанство
26.Смисао (и
бесмисао) живота
Укупан број часова:

33

• моћи да истражује
Свето Писмо
користећи скраћенице,
поделе на
главе и стихове;
• знати да се посебност
Светог Писмасадржи у
богонадахнутости;
• моћи да препозна
карактербогонадахнуто
сти Светог Писмакроз
лично искуство
надахњивањаСветим
Писмом;
• моћи да наведе неке
примере
повезаности Старог и
Новог Завета;
• моћи да закључи да је
Свето Писмо
књига Цркве, а не
појединца.
-моћи да увиди да
постоји разлика између
народног и црквеног
предања и да заузме
став према њима
• моћи да уочи да
светост живота није
могућа без истовремене
заједнице са Богом и
људима;
• знати да су сви
људи призвани да буду
свети;

•моћи да уочи у којој
мери је напредовао и
савладао градиво
Православног
катихизиса 1. разреда
средње школе.

Корелација:
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Српски језик и књижевност
Историја
Ликовна култура
Музичка култура
Екологија
Психологија
Социологија
Философија
Грађанско васпитање
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ДРУГИ РАЗРЕД

Образовни
профил:
Назив
предмета:
Разред:

Масер
Српски језик и књижевност
други

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Годишњи фонд
часова:
Недељни фонд
часова:

Теоријска настава:

66
2

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења
у групе:

/

Циљеви предмета:








Ред.
број

1.

Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и
њиховим утицајима на српску књижевност
Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске
књижевности
Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности
Систематизовање знања о врстама речи и њиховим облицима
Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом
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
Тема

Барок,
класицизам,
просветитељство

Број
часова

10

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

 Барок и
класицизам;
поетика, главни
представници у
нашој и европској
књижевности
 Молијер:
„Тврдица“
 Просветитељство
у Европи и код
нас
 Књижевно просветитељски
рад Доситеја
Обрадовића
 Доситеј
Обрадовић:
„Живот и
прикљученија“
(одломци)
 Јован Стерија
Поповић:
„Тврдица“
(одломци)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

 наведе
особености
барока,
класицизма и
просветитељс
тва и њихове
представнике
у
књижевности
 објасне значај
Венцловића и
Орфелина за
развој језика
и
књижевности
код Срба
 препозна
одлике
просветитељс
тва на
обрађеним
делима
 објасни значај
Доситејевог

Вредновање остварености
исхода

Праћење
остварености теме
кроз тестове, усмено
и писано
изражавање и
писмене задатке
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Романтизам
2.

14

 Романтизам у
Европи и код нас
(појам,
особености,
значај,
представници)
 Пушкин: „Цигани“
(одломак)
 Хајне: „Лорелај“
или Ш. Петефи:
„Слобода света“
 Вук Караџић - рад
на реформи
језика и
правописа, рад на
сакупљању
народних
умотворина,
лексикографски
рад
 Значај 1847.
године
 Петар Петровић
Његош:
Хуманистичкофилозофске
мисли „Горског
вијенца“
(тумачење
гномских израза
по избору)
 Бранко
Радичевић: „Кад
млидија` умрети“

Фармацеутско-физиотерапеутска школа











рада за српску
културу и
књижевност
направи
паралелу у
обради истих
мотива у
европској и
српској
књижевности
наведе
особине
ликова у
обрађеним
делима и
заузме став
према
њиховим
поступцима
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/пошту
је културне
вредности
других народа
тумачи
уметнички
свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених
дела
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3.

Реализам

14

4.

Морфологија

9

 Ђура Јакшић: „На
Липару“
 Јован Јовановић
Змај: „Ђулићи“ и
„Ђулићи увеоци“
(избор)
 Лаза Костић:
„Santa Maria della
Salute“
 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
„Вођа“
 Симо Матавуљ:
„Поварета“
 Бранислав
Нушић: „Госпођа
министарка“ (или
„ Народни
посланик“ )
 Војислав Илић:
(избор поезије)

 Морфологија у
ужем смислу
 Променљиве и
непроменљиве
врсте речи
 Именице,
придеви,
заменице
(њиховеграматич

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе
представнике
правца и
њихова дела
 дефинише
одлике
реализма и
објасни их на
обрађеним
књижевним
делима
 тумачи
уметнички
свет и
стваралачке
поступке у
структури
обрађених
дела
 процењује
друштвене
појаве и
проблеме које
покреће
књижевно
дело
 развије
критички став
и мишљење
при процени
поступака и
понашања
јунака у
обрађеним
делима
 одреди врсту
речи и
граматичке
категорије
 употреби у
усменом и
писаном
изражавању
облике речи у
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кекатегорије),
бројеви
(укључујућибројн
еименице и
бројнепридеве)
 Глаголи.
Граматичке
категорије
глагола
 Прилози,
предлози,
везници, речце,
узвици

складу са
језичком
нормом

5.

Правопис

8

 Спојено
и  примени
одвојено писање
правила
речи
одвојеног и
(писање бројева и
састављеног
писања речи у
изведеница од њих,
складу са
писање заменица и
језичком
заменичких прилога,
нормом
спојеви предлога и
других
речци,
глаголи и речце,
писање негације)

6.

Култура
изражавања

11
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Корелација:

Укупанбројчасова:

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Школски писмени
задаци 2х2+2
 Писање вести,
извештаја,
интервјуа и
других облика
новинарског
изражавања
Милутин
Миланковић:
„Кроз васиону и
векове“

 изражава
размишљања
и критички
став према
проблемима
и појавама у
књижевним
текстовима и
свакодневном
животу
 препозна
одлике
стручнонаучног стила
 примени
одлике
новинарског
стила

Интегративни наставни приступи са општим и стручним
предметима, са уметничким, образовним и културним
институцијама, у редовној и процесној настави у складу са темом и
наставним садржајем.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масери
Енглески језик
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014. година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

Циљеви 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.

Ред.
број

1.

Тема

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни
живот
 Образовање
 Познати
региони у
земљама чији
се језик учи,
њихова
обележја
 Културни
живот
 Заштита
човекове
околине
 Медији
 Интересантне
животнеприче
и догађаји
 Свет
компјутера

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот (
комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка
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,
међународни пројекти и
учешће на њима)
 Заштита човекове
околине (акције на
нивоу града, школе,
волонтерски рад)


Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији )
 Интересантне

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:



разуме караће
исказе који
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
прилагођених
текстова
(једноставнија
лична / пословна
писма,
позивнице,
термини,
проспекти,
упутства, огласи)
препознајући

Вредновање
остварености
исхода

Тест
Контролни
задатак
Писмена вежба
Писмени задатак
Усмено
испитивање
Диктат

1925
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животнеприче и
догађаји
 Свет компјутера
( млади и друштвене
мреже )
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, уређаји
опрема;
 гране
медицине/стоматологиј
е;
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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 ђајима и
аргументује
ставове
користећи
једноставне
изразе и
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

1926
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(писмено и
усмено)
преводи усмено
или писмено
кратке поруке у
складу са
потребама
комуникације

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

66

Корелација:

Српски језик и књижевност
Грађанско васпитање
Историја
Географија
Биологија
Хемија

Масер
Француски језик
друга

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви 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.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ОПШТЕ ТЕМЕ
 Свакодневни живот
(комуникација међу
младима, генерацијски
конфликти и начини
превазилажења,
међувршњачка
подршка)
 Образовање
 (образовање у
земљама чији се језик
учи, школовање које
припрема за студије
или свет рада,
образовање за све)

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:



разуме караће
исказе који
садрже
фреквентне речи
и структуре
(информације о
личностима,
послу, породици,
куповини,
школи, ближем
окружењу)
 разуме
најбитније
информације у
кратким и

Вредновање
остварености исхода
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. праћење
остварености
исхода
2. тестове знања
3. активност на
часу

1927
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за приод 2018-2022. год.


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,
међународни пројекти
и учешће на њима)
 Заштита човекове
околине (акције на
нивоу града, школе,
волонтерски рад)


Медији (штампа,
телевизија, електронски
медији)
 Интересантне
животнеприче и
догађаји
 Свет компјутера
(млади и друштвене
мреже)

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, уређаји
опрема;
гране
медицине/стоматоло
гије;
организација и
процес рада у
болници или
здравственој
установи (одељења,
опис послова и врсте

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

једноставним
обавештењима
(преко разгласа,
на улици,на
шалтеру) и
правилно их
користи чита и
разуме
различите врсте
кратких и
прилагођених
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 ђајима и
аргументује
ставове
користећи
једноставне
изразе и

1928
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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;

реченице
 води
једноставне
разговоре
(телефонира),
даје
информације и
упутства, уговара
термине
 реагује учтиво
на питања ,
захтеве, позиве,
извињења
саговорника

2.

Укупан број часова:

66

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

- стручни предмети
- матерњи језик

1929

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Немачки језик
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне
садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и методеучења
страног језика.
Ред.
број

Тема

Број
часо
ва

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Urlaubsziele

1.
FERIEN MEER UND
MEHR

4

(Un)wichtig im Urlaub?
Urlaubstypen

2.
EREIGNISSE UND
FAKTEN AM BEGINN
DES NEUEN
JAHRTAUSENDS

Ereignisse
4

Mal persönlich
Berühmte Persönlichkeiten

Körperteile
3.

WAS TUST DU FÜR
DEINE GESUNDHEIT?

4

4.

EIN UNFALL

4

Hilfe! Was soll ich tun?

Unfallort
Das war der Anfang

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Ученик је у стању да
разговора о циљевима
и планирању где ће
провести распуст.

Стицање позитивног
односа према другим
језицима и културама,
као и према
сопственом језику и
културном наслеђу, уз
уважавање
различитости и
навикавање на
отвореност
укомуникацији.
Ученик користи
терминологију из
медицине,
упознавајући делове
тела и шта чини за
своје здравље.
Издваја основне
информације из
краћег прилагођеног
текста у вези са неком
особом или догађајем
(ко, шта, где, када...)

Вредновање
остварености
исхода

У потпуности.

У потпуности.

У потпуности.

У потпуности.

1930
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Wer ist wie?

5.

MENSCHEN WIE DU
UND ICH

4

Kleidung

Kontaktanzeigen
6.

PARTNERSCHAFTEN

4
Sternzeichen

7.

JOBS UND BERUFE

4

Was macht man in diesem
Job?

8.

ZUKUNFTSVISIONEN

4

Zukunftspläne

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:

32

Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
одевању.
Разуме смисао краћих
писаних порука и
илустрованих текстова
о познатим темама о
односу између
партнера.
Ученици разговарају о
различитим
занимањима, шта
одређен посао
захтева.
Планови за будућност
кроз опис и
конверзациу.

У потпуности.

У потпуности.

У потпуности.

У потпуности.

Корелација: 5

масер
Руски језик
друга

Разред:

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08.2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и
да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за
предметне садржаје, као и да овладају комуникативним вештинама и развију способности и
методеучења страног језика.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода

1931
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1.

Я рад встрече!

5

Текст:»Окно напротив»
Настоящее время
глаголов.Знакомство.
Встреча.

Повторяются
формы речевого
этикета,символика
окна

Правильное
употребление
глаголов.Обраще
ние к
незнакомым
людям

2.

Внешность
обманчива

5

Полная и краткая
форма прилагательных
Текст:»Нефертити»

Ученики учатся
описывать
внешность
человека,черты его
характера

Правильное
употребление
прилагательных в
предложении.
Вопросы и
ответы о
внешности
человека.

3.

Мой дом-мой
дворец

5

Текст:»В квартире
Достоевского».Прошед
шее
время.Дом.Квартира.

Ученики
знакомятся с
интерьером дома

Употребление
прошедшего вре
мени,описание
своего дома

4.

Праздник
придетгостей
приведет

5

Текст:»Новогодняя
история».Повелительное
Наклонение.Праздники

Разговор о
различных
праздниках в
России

Выражать
приказ,просьбу,совет.
Рассказывать о
любимом
празднике,приглашать
в гости

5.

Жизнь в
городе

5

Текст:»Макс,его
жена,русский язык и
общественный транспорт
Москвы».Префиксальные

Разговор о
ориентации в
городе,на
улице,транспорт

Глаголы.Городской
транспорт

6.

Мы
соеденяем
юг и север

4

Текст:»Это был
я».Выражение отрицания
Природа,климат,история

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Правильное
употребление
префиксальных
глаголов в разговоре
о ориентации в
городе.

События из
истории
русского и
сербского
народов

Описание явлений
природы,особенностей
климата

1932
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7.

Мир
технологий

Укупан број
часова:

за приод 2018-2022. год.

3

32

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Текст:»Учительница и ICQ

Плюсы и минусы

Популярные соцсети в
России

новых
технологий

Корелација:5

Професор руског језика Јелена Животић

Масер
Физичко васпитање
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/ 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Умение разговаривать
по телефону.

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

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:
8. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција
постуралних поремећаја);
9. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
10. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
11. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
12. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
13. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних
психо-социјалних образаца понашања;
14. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1933
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за приод 2018-2022. год.
Број
часова

Ред.
број
Тема

1.

 Здравствена
култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода;

Препоручени
САДРЖАЈИ по
теми

Оквирни број
 Вежбе
часова по
обликовања
темама
(јачања,
 Тестирање и
лабављење и
провера
растезање);
савладаност  Вежбе из
и стандарда
корективне
из основне
гимнастике;
школе (6
 Провера
часова)
стања
 Теоријских
моторичких и
часова (1 у
функционалн
првом и 1 у
их
другом
способности;
полугодишт
у).
 Атлетика (12
часова)
 Гимнастика:
вежбе на
справама и
тлу (10
часова).
 Спортска
игра: по
избору
школе(12
часова)
 Физичка
активност,
односно
спортска
активност:у
складу са
могућности
ма школе а
по избору
ученика (10
часова).
 Пливање (10
часова).
 Провера
знања и
вештина (4
часа).
Пливање
немамо,
делимо часове
на спортску
игру и физичку
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ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 Препозна везе
између 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;

Вредновање
остварености
исхода

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
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма
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за приод 2018-2022. год.
активност

2.

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способности
човека, као
основа за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода;

 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;

 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;

o

АТЛЕТИКА
У свим
атлетским
дисциплинама
треба радити на
развијању
основних
моторичких
особина за дату
дисциплину;

 Кратко описати
основне
карактеристике
и правила
спортске гране
атлетике,
гимнастике и
спортске гранедисциплина
које се уче;
 Демонстрирати
– вежбе и
технике
атлетских
дисциплина и
вежби на
справама и тлу
које се уче
(поседовати

Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплин
а као
основа за
реализова
ње
постављен
их циљева
и исхода;

 Атлетика;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Трчања:
Усавршавање
технике трчања
на кратке и
средње стазе:
-100 m ученици
и ученице;
-800 m ученици
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за приод 2018-2022. год.
и ученице
-штафета 4 x 100
m ученици и
ученице

 Спортска
гимнастика:
(Вежбе на
справама и
тлу);

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,
-1000m ученици.
Скокови:
Скок удаљ
корачном
техником.
Скок увис
леђном техника.
Бацања:
Бацање кугле,

једна од
рационалних
техника (ученице
4 kg , ученици 5
kg ).
Спровести
такмичења у
одељењу,на
резултат, у
свимреализован
им атлетским
дисциплинама.
 СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА:
ВЕЖБЕ НА
СПРАВАМА И
ТЛУ
Напомена:
- Наставник
олакшава,
односно
отежава
програм на
основу
моторичких

Фармацеутско-физиотерапеутска школа





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
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
Ученик 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,
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 Спортска
игра (по
избору);

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.
способности и
претходно
стечених умења
ученика.
1. Вежбенатлу
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









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 физичким,
односно
спортским
активностима и
правилном
исхраном;
Објаснити да
покрет и
кретање, без
обзира на то
којој врсти
физичке,односн
о спортске
активности
припадају,
имају своју
естетску
компоненту(леп
ота извођења,
лепота
доживљаја);
Ученик ужива у
извођењу
покрета и
кретања;
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 Физичка,
односно
спортска
активност у
складу са
могућности
ма школе.
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за приод 2018-2022. год.
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
пруженим
телом;
- једна притка:
наскок у упр
предњи, премах
одножно једном
ногом до упора
јашућег; премах
одножно
заножном до
упора стражњег;
саскок саседом
(замахом ногама
унапред).
5.Вратило
За ученике

 Ученик наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује их
на школским
спортским
такмичењима и
у слободном
времену;
 Препознаје
нетолерантно
понашање
својих друговаи
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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/доскочно
вратило/
- из мирног виса
узмак до упора,
замахом
ногама уназад
(зањихом)
саскок увито
6. Греда
За ученице
/висока греда/:
- залетом и
суножним
одскоком наскок
у упор чучећи;
окрет за 900
усправ у успон,
окрет за 1800,
лагано трчање
на прстима, скок
са променом
ногу, кораци у
успону до краја
греде; саскок
згрчено (бочно у
односу на
греду).
7.Коњ са
хватаљкама
За ученике:
- из упора пред
рукама, коло
заножно
левом, коло
заножно
десном.
Школско
такмичење
(одељење,
школа): актив
наставника
физичког
васпитања бира
справе на
којима ће се
ученици
такмичити.
За напредније
ученике: састави
из система
школских
спортских
такмичења и
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учешће на
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)
- Понављање и
учвршћивање
раније
обучаваних
елемената
игре.
- Даље
проширивање и
продубљивање
техничкотактичке
припремљенос
ти ученика у
складу са
изборним
програмом за
дату игру. На
основу
претходних
умења у
техници и
тактици
наставник
планира
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конкретне
садржаје из
спортске игре.


Укупан број часова:

66

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

Корелација:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
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Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

масер
математика
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

Развијање логичког и апстрактног мишљења;
Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко
логичког језика;
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог
односа;Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни
односи и трансформације;
4. Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;
5. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у
раду.
1.
2.

Број

Редброј
Тема

1.

часова

7

Тригонометрија
правоуглог
троугла

ИСХОДИ
Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

 Дефиниције
тригонометријски
х функција у
правоуглом
троуглу
 Врeдности
тригонометријски
х функција за
углове од 0° , 30°,
45°, 60°, 90°
 Основни
тригонометријски
идентитети
 Решавање
правоуглог
троугла

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

По завршеној теми 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
 наведе основне
тригонометријске
идентитете и
примењује их у
одређивању
вредности
функција
тригонометријски
х функција ако је
позната вредност
једне од њих
 наведе вредности
тригонометријски
х функција

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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2.

12

Степеновање и
кореновање

 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









3.

Функција и
график функције

6

 Појам функције.
 Функције са
коначним

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

карактеристичних
углова (од 30°,
45°, 60° ) и са
калкулатора
прочита
вредности за
остале оштре
углове и обрнуто
(одређује оштар
угао ако је позната
вредност
тригонометријске
функције)
примени
елементе
тригонометрије
правоуглог
троугла на
решавање
конкретних
проблема
наведе особине
степеновања са
целим
експонентом и
примени их у
трансформацијам
а једноставнијих
израза
наведе особине
кореновања и
примени их у
трансформацијам
а једноставних
израза
наведе особине
степеновања са
рационалним
изложиоцем и
примени их у
трансформацијам
а једноставнијих
израза
рационалише
именилац
разломка у
једноставним
случајевима

 наведе примере
функција
 одреди знак,
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4.

15






Квадратна
једначина и
квадратна
функција





доменом
Графичко
представљање
функције
Анализа графика
функције
(одређивање
знака, интервала
монотоности,
максимума,
минимума) - без
формалне
дефиниције тих
појмова
Различити
графички облици
представљања
функција са
коначним
доменом (табела,
график, дијаграм,
круг)
Одређивање
максимума,
минимума и
средње
вредности
зависне величине
Непотпуна и
потпуна
квадратна
једначина
Образац за
решавање
квадратне
једначине
Природа решења
квадратне
једначине
Растављање
квадратног
тринома на
линеарне
чиниоце
Квадратна
функција и њен
график

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
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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 на
чиниоце
скицира и
анализира график
квадратне
функције (одреди
нуле функције,
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5.

11

Тела

 Обим и површина
фигура у равни
 Призма,
пирамида и
њихови равни
пресеци
 Површина и
запремина
призме
 Површина и
запремина
пирамиде
 Ваљак, купа,
лопта и њихови
равни пресеци
 Површина и
запремина ваљка
 Површина и
запремина купе
 Површина и
запремина лопте









6.

7

Низови

 Појам низа
 Аритметички низ
 Збир првих n
чланова
аритметичког
низа
 Геометријски низ
 Збир првих n
чланова
геометријског
низа
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максимум или
минимум,
интервале
монотоности)
израчуна обим и
површину фигура
у равни
разликује
правилне
полиедре
примени
одговарајуће
обрасце и
израчуна
површине и
запремине
призме и
пирамиде
(једноставнији
задаци)
примени
одговарајуће
обрасце и
израчуна
површине и
запремине правог
ваљка, купе и
лопте
одреди површину
једноставних
равних пресека
тела
уочи правилност у
низу када су дати
почетни чланови
низа и одреди
непознате
чланове низа
(једноставнији
примери)
препозна
аритметички низ и
одреди везу
између општег
члана и првог
члана и
диференције низа
израчуна збир
првих n чланова
аритметичког
низа
препозна
геометријски низ
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и одреди везу
између општег
члана и првог
члана и количника
низа
 израчуна збир
првих n чланова
геометријског
низа

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

58

Корелација:

масер
географија
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

33
1

/
/

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

1. Уочавање и схватање корелативних односа између 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 опхођење према себи и окружењуи за активно
учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне средине.
Ред.
број

1.

Тема

Увод

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

2

Предмет проучавања,
подела и место
географије у систему
наука

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:
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дефинише
предмет
изучавања, значај,
развој и место
географије у
систему наука
разликује
природне и
друштвене

Вредновање
остварености исхода

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

1946
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елементе
географског
простора и схвата
њихове узајамне
узрочнопоследичне везе
и односе
одреди место
географије у
систему наука ,
препозна значај и
практичну
примену
географских
сазнања

Облици наставе
Предмет се
реализује кроз
следеће
облике наставе:
теоријска
настава33часа

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
географских
и
историјских
карата, општих
и тематских
 коришћење
писаних
извора
информација
(књиге,
статистички
подаци,
часописи...)
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Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:

праћење
остварености
исхода

тестови
знања

2

Савремене
компоненте
географског
положаја
Србије

3





Површина, границе,
државно уређење и
државна обележја
Србије
Савремене
компоненте
географског положаја
Србије
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дефинише појам и
функције
државних
граница, разуме
државно уређење
Србије и познаје
државна
обележја: грб,
заставу, химну
објашњава 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

1948
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3

Природни
ресурси
Србије и
њихов
економско
географски
значај

5






Рељеф Србије
Клима, биљни и
животињски свет
(одлике и значај)
Воде и водни
ресурси, састав и
карактер тла
Заштићена природна
добра у Србији и
заштита, очување и
унапређивање
природе
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њихове сарадње
уочава предности
и недостатке
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:
Српскомакедонску масу,
Карпатобалканиде,
Унутрашње
динариде,
Централне
динариде и
Панонску
депресију и
објасни њихов
постанак
(деловање
унутрашњих
тектонских и
спољашњих сила)
идентификује
основне макроцелине рељефа
Србије: Панонски
басен и
Планинску област
одреди
Планинску област
и преглед
громадних,
карпатскобалканских,
динарских
планина и већих
котлина
објасни елементе
и факторе климе,
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разликује
климатске типове
у Србији и њихове
одлике
направи преглед
водног богатства
Србије: одреди на
карти развођа
сливова, објасни
постанак, поделу
и значај језера и
термоминералних
вода
закључује о
економском
значају вода за
снабдевање
насеља,
наводњавање,
производњу
хидроенергије,
пловидбу,
рибарство и
туризам
дискутује о
загађивачима,
последицама и
мерама заштите
познаје утицај
физичкогеографских
фактора на
формирање
типова вегетације
и разноврсност
животињског
света панонске и
планинске
области Србије
дефинише појам
природне
средине, предмет
проучавања
заштите природе,
значај заштите и
унапређивања
природе
наведе елементе
природне
средине,
загађиваче воде,
ваздуха,
земљишта;

1950
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4

Становништво 6
и насеља
Србије













Антропогеографска
обележја.
Историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
Кретање и
територијални
размештај
становништва
(наталитет,
морталитет и
природни
прираштај)
Миграције. Појам,
значај, типови и
видови
Структура
становништва:
биолошка,
економска,
социјална,национа
лна (етничка и
верска)
Демографски
проблеми и
популациона
политика у Србији
Постанак, развој и
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последице
загађивања и
мере заштите
препозна појаве
штетне по своје
природно и
културно
окружење и
активно учествује
у њиховој
заштити, обнови и
унапређивању
дефинише: парк
природе, предео
изузетних одлика,
резерват
природе,
споменик
природе и
природне
реткости
опише
антропогеографск
а обележја и
историјскогеографски
континуитет
насељавања
Србије
објасни
кретањестановни
штва 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; да их
објашњава, врши
предвиђања и
изводи закључке .
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размештај насеља
Србије
Подела насеља.
Сеоска, градска,
приградска и
привремена
Економскогеографски
фактори развоја и
трансформације
насеља и њихових
мрежа и система
Градски центри и
њихова улога у
регионалној
организацији
Србије
Антропогена
културна добра и
њихова заштита.
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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
објасни радне
миграције у
евопске 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
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5

Привреда
Србије

2



Основне
карактеристике
привреде Србије и
место туризма и њој





6

Регионалне
целине
Србије

9




Војводина
Шумадија и
Поморавље (западно
и велико)
 Западна Србија
 Старовлашко-рашка
висија
 Источна Србија
 Јужно Поморавље
Косово и Метохија
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градове у којима
живи наше
становништво
дефинише појам
насеља
објасни постанак,
развој и
размештај насеља
Србије
наведе факторе
развоја и
трансформације
насеља и њихових
мрежа и
система,именује
антропогена
културна добра и
објасни њихову
заштиту
анализира утицај
природних и
друштвених
чиниоца на
условљеност
развоја и
размештаја
привреде Србије
и групише гране
привреде по
секторима
анализира утицај
природних и
друштвених
фактора на развој
туризма,
дефиншие 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
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7

Србија и
савремени
процеси у
Европи и
свету

6





Сарадња Србије са
другим државама и
међународним
организацијама
Европска унија оснивање,чланице,
циљеви,проблеми,
фондови и њихова

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

потврди на карти
Србије границе
Шумадије и
Поморавља и
наведе њихове
природне и
друштвене
одлике
 препозна на карти
Србије границе
Западне Србије и
опише њене
природне и
друштвене
одлике
 покаже на карти
Србије
Старовлашкорашку 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
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приступачност
Уједињене нације.
Структура и
међународни значај.
Србија и
УН,Глобализација
као светски процес






Укупан број часова:

33

Корелација:








Образовни профил:

интеграције на
Балкану и у
југоисточној
Европи и познаје
мирољубиву
политику Србије у
међународним
оквирима и на
Балкану
опише историјат
развоја, наведе
циљеве и
дефинише
проблеме унутар
Уније
објасни услове
које Србија треба
да испуни да би
постала
равноправна
чланица
заједнице
опише историјат
развоја УН,
наведе циљеве и
структуру
организације и
образложи
привженост
Србије УН,
дефинише појам
глобализације и
разликује
политичке,
територијалане,
економске,
културне и другe
видовe
глобализације

Српски језик и књижевност
Историја
Стручни предмети у зависности од образовног профила
Грађанско васпитање
Верска настава
Социологија са правима грађана

Масер

Назив предмета:
Разред:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Масажа
други

1955

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр 9. /2015 година. )

Годишњи фонд
часова:
Недељни фонд
часова:

Теоријска настава:

Вежбе:

66
2

132
4

Подела одељења у
групе:

Настава у блоку:

Практична настава:

60

3

Циљеви предмета:

















Ред.
број

1.

Стицање знања о карактеристикама, подели и дејству фототерапије;
Оспособљавање ученика за правилу примену УВ ИР и биоптрон лампу;
Стицање знања о карактеристикама, подели и дејству криотерапије;
Стицање знања о карактеристикама, подели и дејству термотерапије;
Оспособљавање ученика за правилну примену парафино терапије, пелоидо терапије и сауне;
Стицање знања о карактеристикам, подели и дејству хидротерапије;
Оспособљавање ученика за правилну примену купки, подводне масаже бисерне и јакузи
каде;
Стицање знања о карактеристикама и дејству сонотерапије;
Оспособљавање ученика за правилну примену УЗ масаже и субаквалног ултразвука;
Стицање знања о карактериситикама и дејству електротерапије;
Оспособљавање ученика за правилну примену галванске струје и бодистар апарата;
Стицање знања о дејству лимфне дренаже на организам;
Оспособљавање ученика да правилно примене најважније принципе и технику мануелне
лимфне дренаже по сегментима;
Стицање знања о настанку стадијумима превенцији целулита;
Оспособљавање ученика да правилно примене масажне хватове и међухватове
(фрикција,мешење,шведско гнечење, грабуљање, чешљање, индијанска ватра, цеђење и
шмирглање)
Модул

Фототерапија

Број
часова

20

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

ИСХОДИ
По завршеноm модулу
ученик ће бити у стању
да:

Теорија:
Теорија:
 Појам и подела
 дефинише појам
фототерапије;
и поделу
 Ув зраци-карактеристике,
фототерапије;
физиолошко дејство ,
 наведе
извори, локална и општа
опасности и
примена –соларијум,
грешке које се
индикације,
могу јавити
контраиндикације, грешке у
фототерапији;
раду
 наведе
и нежељена дејства;
индикације и
 Ир зраци-карактеристике,
контраиндикац
дејство, извори, индикације,
ије за примену
контраиндикације,локална
фототерапије.
и
општа примена, грешке у
раду и нежељена дејства; Вежбе:
 Хелиотерапија примени ув
карактеристике, дејство,
зраке;
индикације,
 примени ир
контраиндикације,
зраке;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода;
 тестове
знања;
 тестове
практичних
вештина;
 дневник
вежби.

1956

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
примена, грешке у раду и
нежељена дејства;
Биоптрон-карактеристике,
дејство, индикације,
контраиндикације, примена,
грешке у раду и нежељена
дејства.





примени
хелиотерапију;
примени
хромотерапију;
примени
биоптрон
лампу.

Вежбе:
 Припрема простора,
прибора, пацијента и
терапеута за рад;
 Одређицвање и очитавање
биодозе;
 Техника локалног и општег
УВ зрачења;
 Техника примене ИР зрака;
Техника примене биоптрон
лампе.
Вежбе у блоку:
Увежбавање усвојеног знања
и вештина из фототерапије;
Теорија:
 Појам, подела и дејство
криотерапије;
 Индикације и
контраиндикације за крио
терапију.
2.

Криотерапија

18

Вежбе:
 Припрема пацијента;
 Припрема простора и
средстава за рад;
 Извођење криомасаже ;
 Извођење криоимерзије;
 Извођење криоооблоге.

Теорија:
дефинише
појам и дејство
криотерапије;
 објасни
технике
примене;
наведе
индикације и
контраиндикације
за криотерапије.


Вежбе:
изводи
припрему
пацијента;
Вежбе у блоку:

изводи
Увежбавање усвојеног знања и
примену
вештина из криотерапије.
леда за
масажу;

примењује
криомасажу
;

примењује
криоблогу;
примењује
криоимерзију

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове
знања
 тестове
практичних
вештина
 дневник
вежби

1957

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Теорија:
 Појам и подела
термотерапије;
 Биолошко деловање
термотерапије;
 Карактеристике
термотерапијских агенаса;
 Индикације и
контраиндикације за
термотерапију;
 Технике наношења
парафина;
 Пелоидотерапија;
Техника примене сауне.

3.

Термотерапија

28

28

4.

Хидротерапија

Теорија:
 дефинише појам
и поделу
термотерапије;
 објасни
технике
термотерапије;
 наводи дејство
и
карактеристике
термотерапијск
их агенса;
 наводи
индикације и
контраиндикац
Вежбе:
ије за
 Припрема простора,
термотерапију.
прибора, пацијента и
Вежбе:
терапеута за рад;

изводи
 Припрема парафинске
припрему
смесе;
пацијента и
 Наношење парафина
парафинске
четком,газом и имерзијом;
смесе;
 Пелоидотерапија ;

примењује
 Техника примене сауне.
наношење
парафина
Вежбе у блоку:
(четком, газом
Увежбавање усвојеног знања
и имерзијом)
и вештина из термотерапије;  примењује
наношење
пелоида;
примењује сауну.
Теорија:
Теорија:
 Појам и подела
 дефинише појам
хидротерапије;
и поделу
 Биолошко дејство
хидротерапије;
хидротерапије
 објасни дејство
(термичко,механичко,хемиј
хидротерапије
ско)
на организам;
 Дозирање хидротерапије;
 разуме и изврши
 Индикације и
дозирање;
контраиндикације за
наводи
хидротерапију.
индикације и
Вежбе:
контраиндикације
 Припрема простора,
за хидротерапију
прибора, пацијента за рад;
 Техника примене локалних Вежбе:
купки;
 припрема
 Техника примене локалне
простор и
масаже;
пацијента за
 Техника примене бисерне и
хидротерапију;
јакузи каде.
 примењује
локалне купке;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове
знања
 тестове
практичних
вештина
 дневник
вежби

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове
знања
 тестове
практичних
вештина
 дневник
вежби

1958

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Вежбе у блоку:
Увежбавање усвојеног знања
и вештина из хидротерапије;





5.

6.

Сонотерапија

Електротерапија

20

36

Теорија:
 Дефиниција и физичке
карактеристике ултразвука;
 Физиолошко дејство
ултразвука;
 Апарати и опрема за
примену УЗ;
 Дозирање и мере опреза
при раду;
 Индикације и
контраиндикације за
примену УЗ.
Вежбе:
 Припрема простора,
прибора, пацијента и
апарата за рад;
 Провера исправности УЗ
главе;
 Техника примена
ултразвучне
масаже,сонофорезе и
субаквалног ултразвука;
 Опасности и грешке при
руковању ултразвуком.

изводи
подводну
масажу;
примењује
бисерну и
јакузи каду.

Теорија:
дефинише појам,
физичке
карактеристике и
дејство
ултразвука;
 именује апарате
и опрему за
примену УЗ;
 примењује
параметре за
дозирање;
наводи
индикације и
контраиндикације.
Вежбе:

припрема
пацијента за
примену УЗ;

изводи проверу
исправности УЗ
главе;

примењује УЗ
масажу;

примењује
Вежбе у блоку:
субаквални УЗ;
 Увежбавање усвојеног знања наводи могуће
и вештина из сонотерапије. грешке при раду

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове
знања
 тестове
практичних
вештина
 дневник
вежби

Теорија:
Теорија:
 Дефиниција и подела
 дефинише појам
елекртротерапије;
и поделу
 Физиолошко дејство струје;
електротерапије;
 Галванска струја-опште
 примењује
карактеристике;
електротерапију;
 Специјални облици и
 наводи опште
примене галванске струје;
карактеристике
 Епилација, електрофореза ;
галванске струје;
 Бодистар, примена и
 именује
дејство;
специјалне
Индикације и
облике примене
контраиндикације за
галванске струје.
примену галванске струје;
Вежбе:
Вежбе:
 Припрема простора,

припрема
прибора, пацијента и
пацијента,

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 праћење
остварености
исхода
 тестове
знања
 тестове
практичних
вештина
 дневник
вежби
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за приод 2018-2022. год.
апарата за рад;
 Примена галванске струје
(електрофореза, стабилна
галванизација)
 Техника примене
бодистар апарата;
Опасности и грешке при раду
с`овим апаратом
Вежбе у блоку:
Увежбавање усвојеног знања
и вештина из
електротерапије

Теорија:
 Дејство мануелне лимфне
дренаже;
 Лимфни систем;
 Технике примене мануелне
лимфне дренаже;
 Најважнији принципи
лимфне дренаже;
 Индикације и
контраиндикације.
7.

Лимфна
дренажа

76

Вежбе:
 Припрема
пацијента,просторије и
средстава за рад;
 МЛД стомака;
 МЛД надколенице и
подколенице са предње
стране;
 МЛД стопала;
 МЛД надколенице и
подколенице са задње
стране;
 Повезивање целе ноге ;
 МЛД леђа;
 МЛД лумбалне и
глутеалне области ;
 МЛД руке ;
 МЛД бисте;
 МЛД врата;
 Апаратурна лимфна
дренажа.
Вежбе у блоку:
Увежбавање усвојеног знања
и вештина из лимфне
дренаже.
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апарата и
опреме;
објашњава
технику
епилације;
примењује
бодистар апарат;
изводи
електрофорезу
лекова;
наводи могуће
грешке при раду
са овим
апаратом.

Теорија:
Оцењивање
дефинише
Вредновање
дејство лимфне остварености
дренаже;
исхода вршити
 наводи шта
кроз:
сачињава
 праћење
лимфни
остварености
систем;
исхода
 наводи технику
 тестове
примене;
знања
 примењује у
 тестове
раду
практичних
најважније
вештина
принципе;
 дневник
наводи
вежби
индикације и
контраиндикације
лимфне дренаже.
Вежбе:
 припрема
пацијента,
опреме;
 примењује
најважније
принципе за
извођење
лимфне
дренаже;
 изводи мануелну
лимфну дренажу
по сегментима;
 изводи
апаратурну
лимфну дренажу.


1960

Школски програм

8.

Антицелулит
масажа

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

32

258

Теорија:
Теорија:
Оцењивање
 Дефиниција и стадијуми
 дефинише
Вредновање
целулита;
целулит и његове остварености
 Настанак и превенција
стадијуме;
исхода вршити
целулита;
 именује мере
кроз:
 Антицелулит препарати;
превенције;
 праћење
 Техника примене и
 наводи технике
остварености
дозирање антицелулит
примене;
исхода
масаже.
 наводи
 тестове
Вежбе:
препарате за
знања
 Припрема простора,
примену
 тестове
прибора, пацијента за рад;
антицелулит
практичних
 Примена масажних хватова
масаже.
вештина
и међухватова (глађење,
Вежбе:
дневник вежби
фрикција, мешење, „Ѕ“
 припрема
формација, шведско
пацијента, и
гњечење, грабуљање,
препарата;
чешљање, индијанска ватра,  примењује
цеђење и шмирглање)
масажне хватове
 Дозирање;
и међухватове за
 Извођење поступка после
антицелулит
антицелулит масаже.
масажу;
Вежбе у блоку:
 примењује
Увежбавање усвојеног знања
одговарајући
и вештина из антицелулит
притисак и
масаже.
редослед
извођења
антицелулит
масаже;
 изводи поступак
по завршетку
антицелулит
масаже.
Корелација: Анатомијаи
физиологија, Основи неге и
рехабилитација
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

масер
Познавање препарата
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

33
1

Подела одељења у
групе:

/

/
/

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

Циљеви предмета:
Стицање знања о карактеристикама коже и деловању препарата на кожу; Стицање знања о својствима,
дејствима и примени препарата; Оспособљавање ученика за правилан одабир и употребу препарата; Развијање
професионалне одговорности за избор и примену препарата за извођење естетских процедура

Ред.
број

1.

2.

Тема

Број
часова

Полазне основе
за изучавање
препарата

6

Средства за
одржавање
хигијене и
дезинфекцију

9

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

Вредновање
остварености исхода

Упознавање ученика
са планом и
програмом
Дефиниција и циљ
проучавања предмета
Класификација
козметичких
препарата и класе
препарата значајне за
обављање процедура
у естетској нези тела
Биомолекули и
биохемијски процеси
у кожи; Фактори
баријерних функција
коже; Путеви
пенетрације кроз
кожу; Улога ћелијске
мембране у
транспорту активних
састојака
Алергијске
манифестације на
кожи изазване
козметичким
препаратима

Знати циљеве и
дефиницију
проучавања
предмета,
класификацију
козметичких
препарата, класе
препарата
значајне за
обављање
процедура у
естетској нези
тела, знати грађу,
функцију и
процесе који
детерминишу
функцију, стање и
изглед коже

-

Сапуни
Шампони
Сапуни и шампони
Препарати за купање
Средства са

Средства за
одржавање
хигијене и
дезинфекцију
Исходи: Знати

-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-

-

активност
ученика на часу;
тестови знања

активност
ученика на часу;
тестови знања

1962

Школски програм

3

4

за приод 2018-2022. год.

Препарати за
негу

6

Препарати за
уклањање
естетских
несавршености

6

антисептичним и
дезинфицијентним
деловањем: етанол,
хидроген, повидон
јод, асепсол, борна
киселина, риванол
Средства са
антисептичним и
дезинфицијентним
деловањем: етанол,
хидроген, повидон
јод, асепсол, борна
киселина, риванол
Разблаживање
етанола и хидрогена

навести
сировински
састав, деловање,
примену сапуна,
шампона,
примену
антисептичних
средстава

Врсте препарата за
негу коже; Препарати
за чишћење коже;
Маске и паковања;
Хидратантни
препарати;
Емолијентни
препарати; Препарати
за заштиту коже руку
– парафинско
паковање; Препарати
за отклањање
хиперхидрозе;
Препарати са
функционалним
дејством
(антимикотици,
антисептици);

Знати да наведе
сировински састав
, деловање и
примену
препарата за негу
коже; правилно
одабере
препарате за негу,
чишћење, масажу
коже зависно од
карактеристика
коже и
сировинског
састава.

-

Антицелулит препарати;
Препарати за
превенцију стрија;
Препарати за
депилацију; Препарати
за бријање; Препарати
за пилинг;
Антиперспиранси и
дезодоранси

Знати да наведе
сировински састав,
деловање и
примену

-

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

-

-

активност
ученика на часу;
тестови знања

активност
ученика на часу;
тестови знања

препарата за
уклањање
естетских
несавршености
коже; да одабере
препарате за
уклањање
естетских
несавршености на
основу познавања
њиховог
сировинског
састава, својстава,
облика и
механизама
деловања

1963

Школски програм

5

Препарати за
ароматерапију

Укупан број часова:

Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

6

33

Хемијски састав и
особине етарских уља;
Методе добијања
етарских уља;
Класификација етарских
уља према деловању;
Примена купки, уља за
масажу, инхалатора,
ароматичних свећа

Знати да наведе
хемијски састав и
особине етарских
уља; наведе методе
добијања етарских
уља; класификацију
етрских уља према
деловању; одабере
етарска уља за
одговарајућу
процедуру

-

активност
ученика на часу;
тестови знања

Корелација: масажа,
дерматологија са негом,
хемија, медицинска
биохмија

масер
хигијена и здравствено васпитање
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/17.08. 2015 година. )
Теоријска
Вежбе:
Годишњи фонд
настава:
часова:

Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

66
2

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:
-

-

Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван
став са циљем да се усвoји и увек примењује здраво понашање - здрав стил живљења, као
основа за очување здравља, одржавања личне хигијене у превенцији настанка разних
болести и поремећаја који настају као последица недовољног и неправилног одржавања
личне хигијене и нехигијенског начина живљења;
Стицање знања о утицају физичке активности на организам - у зависности од старосног доба
и психофизичких способности, као и усвајање физичке активности као стила живота;
Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавања хигијенских аспеката
превенције;
Стицање знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређењу здравља и
поремећаји и болести који најчешће настају као последица неправилне исхране;
Стицање знања и схватање значаја комуналне хигијене, школске хигијене, хигијене рада,
хигијене ванредних услова као и упознавање са позитивним и негативним утицајима животне
средине на здравље;

Стицање знања о циљевима, методама и облицима здравствено-васпитног рада, као и припрема
ученика за самосталан здравствено-васпитни рад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1964

Школски програм
Ред.
броj

Број
Тема

ЛИЧНА
ХИГИЈЕНА

1.

за приод 2018-2022. год.
Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

часо
ва
8

Дефиниција
здравља, концепт
здравља;
·

Значај и принципи
одржавања хигијене
коже, слузокоже и
аднекса;
·

·

Индекс КЕП;

Хигијенски захтеви
средстава за
одржавање личне
хигијене и поремећаји
који настају услед
неодговарајућег
квалитета тих
средстава;
·

Болести који
настају услед
неправилног
одржавања личне
хигијене;
·

Полно преносиве
болести;
·

Здравствени
аспекти;
контрацепције и
примене
контрацептивних
средстава
·

Хигијенски и
здравствени значај
одеће и обуће.

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:
· наведе
дефиницију
здравља СЗО;
· објасни појам
душевног и
телесног
здравља;
· наведе
факторе који
утичу на
здравље;
· објасни значај
редовног
лекарског
прегледа;
· одржава
личну хигијену;

Вредновање
остварености
исхода

· Стицање
позитивних
ставова и навика
у личној
хигијени;
· Стицање знања
о хигијенским
принципима
који спречавају
настанак
поремећаја и
болести услед
неправилног
одржавања
личне хигијене;
· Стицање знања
о болестима које
се преносе
полним
контактом.

· одабере
здравствено
исправна
средства за
одржавање
личне хигијене;
са посебним
освртом на
хигијену усне
дупље и
средстава у
превенцији
кариеса;
· се заштити од
болести које се
преносе
полним
контактом;
· одабере и
употреби
одговарајуће
контрацептивн
о средство;
одабере адекватну
одећу и обућу

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1965

Школски програм
2.

ХИГИЈЕНА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ И
ТЕЛЕСНОГ
ВАСПИТАЊА

за приод 2018-2022. год.
8

· Физиолошки

аспекти
хигијене рада,
одмора,рекреације и
сна;

·

· разликује
врсту рада
мора и
прилагоди
телесној
конституцији и
здравственом
стању
организма;

· Физичка

· планира
дневне
активности,
физичку
активност,
одмор и сан;

Умор, замор,
премор;
·

Улога сунчевог
зрачења, воде,
ваздуха и физичке
активности у очувању
и унапређењу
здравља;
активност
као мера превенције
обољења у
различитим
животним добима.

· користи
благодети
воде, ваздуха
и сунчевог
зрачења у
циљу
унапређења
здравља;
· се заштити од
неповољног
дејства
сунчевог
зрачења;
·
примењивање
м физичке
активност
прихвата
здрав стил
живота.

3.

МЕНТАЛНА
ХИГИЈЕНА

13

· Ментално здравље,
однос телесног и
менталног здравља,
фактори који утичу на
ментално здравље;
· Интерперсонални
односи и њихова
позитивна
модификација;
· Специфичности
менталног здравља
код деце и омладине;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

· се
прилагођава
утицајима
средине и
делује као
стабилна и
зрела личност;
· одупре
факторима
који
нарушавају
ментално
здравље;

· Стицање
знања о
физиологији
рада, замора,
умора и
премора;
· Стицање
знања о
одмору,
рекреацији и
сну;
· Стицање
знања о
утицају
атмосферских
фактора на
здравље;
· Стицање
знања о
утицају воде и
физичке
активности на
очување и
унапређење
здравља;
Стицање знања о
утицају физичке
активности на
организам, у
зависности од
старосног доба и
психофизичких
способности.

·

·

Стицање знања
о значају
очувања
менталног
здравља и
упознавање са
факторима који
могу да наруше
ментално
здравље;
Стицање знања
о
специфичности
ма менталног

1966

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
· Зрелост младих за
брак и формирање
породице;
· Специфичности
менталног здравља
жена у прелазном
добу и старих људи;
· Превенција
душевних поремећаја
у зависности од
старосног доба;

· примени мере
које подижу
ниво психичке
кондиције;
·

усвоји здрав стил
живота, што значи
да не постане
зависан од
никотина, алкохола
и опојних дрога.

· Стрес;

4.

ХИГИЈЕНА
ИСХРАНЕ

10

Превенција болести
зависности: пушење,
наркоманија и
алкохолизам
· Физиологија
исхране;
· Енергетски биланс;
· Хранљиве
материје;
· Групе намирница и
њихова биолошка
вредност;
·
Витамини:растворљи
ви у мастима и
витамини
растворљиви у води;
· Основни принципи
правилне исхране;

здравља у
зависности од
старосног доба;

· се правилно
храни и користи
здравствено
безбедне
намирнице
наведе које
хранљиве
материје је
неопходно да
уноси;
објасни значај и
улогу витамина
објасни које
болести настају
услед
неправилне
исхране и
неисправне
хране;

· Процена
ухрањености и
препозна болести које настају услед поремећаја
понашања
у исхрани;
поремећаји
услед
неправилне исхране;
запамти да све
консултације
· Поремећаји
понашања у исхрани; везане за болести
неправилне
исхране тражи од
· Болести услед
стручног лица.
неисправне хране;

Стицање знања
о ризичном
понашању деце
и
адолесцената;

Стицање знања о
болестима
зависности и
њиховој
превенцији.

· Стицање
знања о значају
и улози
хигијене
исхране у
заштити и
унапређењу
здравља;
· Стицање
знања о
хранљивим
материјама,
намирницама и
њиховој
биолошкој
вредности;
· Стицање знања о
повезаности
правилне исхране
и настанку
болести;

Стицање знања у
циљу усвајања
навика за здрав
начин живота.

Санитарно-хигијенски
надзор, здравствена
исправност,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1967

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
здравствено безбедна
храна и законска
регулатива

5.

КОМУНАЛНА
ХИГИЈЕНА

8

· Састав

атмосфере и
аерозагађење;
Хигијенски,епи
демиолошки,
еколошки и
здравствени значај
воде за пиће;
захтеви
одлагања отпадних
вода и чврстих
отпадних материја;

·

· Хигијенски

Састав земљишта,
кружење материје и
мере заштите
земљишта од
загађења;

·

·

·

· Хигијена

насеља,
типови насеља и
хигијена становања;
Зрачења у животној
средини.
·

·

·

повеже како
влага,
атмосферски
притисак,
кретање
ваздуха и
температура
утичу на
здравље;
повеже како
аерозагађење
доводи до
настанка
болести;
анализира
значај
хигијенски
исправне воде
за пиће и
болести које
настају
употребом
загађене воде;
објасни
методе
пречишћавања
воде;
објасни
методе
управљања
отпадним
материјама;

разликује типове
насеља и објасни
значај хигијене
становања.

·

·

·

·

·

·

·

·

Стицање знања
о позитивним и
негативним
утицајима
спољне
средине на
здравље;
Стицање знања
о значају воде
за пиће и
ресурсима воде
код нас;
Стицање знања
о кружењу
материјаи
енергија и
заштити
животне
средине;
Стицање знања
о хигијени
становања и
хигијенском
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
аерозагађењу;

Стицање знања о
глобалним
поремећајима у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1968

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
животној средини.

6

ШКОЛСКА
ХИГИЈЕНА

8

Основне
карактеристике раста
и развоја,
периодизација дечјег
узраста;
·

Школски објекти и
школски намештај,
фактори школске
средине који утичу на
здравље ученика;

·

препозна
карактеристике
раста и развоја
појединих
фаза дечјег
узраста;

·

Стицање знања
о
карактеристика
ма раста и
развоја дечјег
узраста;

·

·

Организација
наставе;
·

·

Предшколске
установе, домови
ученика,
одмаралишта и
објекти за рекреацију;
·

Најчешћа обољења која
настају услед утицаја
организације наставе и
школске средине.

7.

ХИГИЈЕНА У
ВАНРЕДНИМ
УСЛОВИМА
ХИГИЈЕНА
РАДНЕ
СРЕДИНЕ И
ТОКОМ
ВАНРЕДНИХ
УСЛОВА

4

Утицај радне
средине и процеса
рада на здравље,
подела и значај
штетних нокси радне
средине;
·

Превенција
професионалних
обољења и
професионалног
трауматизма,
заштита здравља и
посебни захтеви за
рад са угроженим
категоријама
становништва;
·

Специфичности
ванредних услова
који настају услед
елементарних и
других врста
·

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

опише како
школска
средина,
објекти и
намештај утичу
на здравље;
анализира
основне
карактеристике
и предности
коришћења
предшколских
установа,
домова и
објеката за
рекреацију;

процени значај
превенције болести
које би настале као
последица утицаја
школске средине
на ученика.
· разликује
факторе и
штетне ноксе
које утичу на
здравље,
примени
превентивне
мере и спречи
професионалн
е болести и
професионалн
и трауматизам;
· препозна
допринос мера
заштите
угрожених
категорија
становништва,
препозна
специфичност
и и последице
које настају у
ванредним

·

Стицање знања
о утицају
фактора
школске
средине на
здравље
ученика;

Стицање основних
знања о
предшколским
установама,
домовима и
објектима за
рекреацију.

· Стицање
знања о утицају
радне средине,
штетних нокси
на здравље
људи,
превенцији
професионални
х током
ванредних
стања
обољења и
трауматизма;
·

·

Стицање знања
о
специфичности
ма ванредних
ситуација и
специфичној
епидемиолошко
ј проблематици;
Стицање знања

1969

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
катастрофа;
Специфични
хигијенскоепидемиолошки
проблеми у
ванредним условима;
·

Снабдевање
хигијенски исправном
водом за пиће у
ванредним условима,
исхрана у ванредним
условима;
·

условима;
препозна проблеме
који настају са
водоснабдевањем,
исхраном и
смештајем у
ванредним
условима

о снабдевању
хигијенски
исправном
водом и
храном.

Хигијена смештаја
становништва у
ванредним
условима;
·

ЗДРАВСТВЕН
О
ВАСПИТАЊЕ

7

Задаци здравствене
службе у спровођењу
хигијенских мера током
ванредних стања.
· Циљеви и принципи
здравственог
васпитања;
Планирање и
програмирање
здравственог
васпитања;

8.

·

Методе и облици
здравственоваспитног рада;
·

Очигледна средства
у здравственоваспитном раду;
·

Здравствено
васпитање као
обавезан вид
здравствене заштите;
·

Укупан број
часова:

66

Здравствено васпитање
као саставни део рада
здравствених радника.
Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

· објасни
циљеве
здравствено
васпитног
рада;
· направи
оперативни
план и програм
здравственоваспитног рада
у оквиру своје
компетенције;
· примени
облике и
методе
зрадвственоваспитног
рада;
користи очигледна
здравственоваспитна средства.

· Стицање
знања о
циљевима,
методама и
облицима
здравственоваспитног рада;
· Стицање
знања о
коришћењу и
примени
здравственоваспитних
средстава;
Стицање знања о
спровођењу
здравственоваспитног рада у
свакодневној
пракси.

биологија,хемија,физика,анатомијаи
физиологија,патологија,микробиологиј
а са епидемиологијом,прва помоћ

1970

Школски програм

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/17.08.2015 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

66
2

Подела одељења у групе:

/

/

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

Циљеви предмета:

 Стицање теоретских знања о грађи 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.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

Основне одлике
микроорганизама

10
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној
темиученик ће бити у
стању да:

Предмет и циљ изучавања
микробиологије и
епидемиологије;
 Бактерије, вируси, паразити и
гљиве;
 Облици и величина бактерија,
распоред, грађа 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.


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

разликује
бактеријске
ћелије према
величини,
облику и грађи;
 разликује услове
за раст и
размножавање
бактерија и
начин
размножавања;
 препознаје
механизам
деловања
антибактеријски
х лекова са
примерима;
 препознаје
механизам
резистенције;
 објасни
дифузиони и
дилуциони
метод
антибиограма;
објасни
комбиновани
метод
антибиограма


Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:
 тестове
знања
 усмено
излагање
 активност
на часу
 домаћи
задатак.

1971

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
8
часова



2.

Основи
епидемиологије
заразних болести

3.

Имунитет

13
часова



Патогеност и вируленција
(инвазивност, токсичност);
 Инфекција: дефиниција, врсте,
облици и типови, заразнаболест:
дефиниција, типови и клиничка
симптоматологија;
 Неопходни фактори за настанак
инфекције (Вограликов ланац);
 Епидемијски процес: настанак,
ток и престанак;
 Мере спречавања и настанка
заразних болести.
Клицоноштво и његов
медицински значај.

Антиген: дефиниција и значај;
Неспецифични и специфични
имунитет, урођена 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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објасни методе
доказивања да
је специфична
бактеријска
врста узрочник
одређене
болести;
 разликује 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.
 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.


1972

Школски програм
4.

5.

Бактериологија

Вирусологија

за приод 2018-2022. год.
12
часова

Грам позитивне коке:
Стафилококе, Стрептококе,
Ентерококе;
 Грам негативне коке: Најсериа
менингитидис и Најсерија
гонореја;
 Грам позитивни бацили:
Коринебактеријум дифтерије,
Микобактеријум туберкулозис,
Бацилус антрацис, Клостридијум
тетани, Клостридијум гасне
гангрене и Клостридијум
ботулинум;
 Грам негативни бацили: опште
особине ентеробактерија.
Ешерихија коли, Салмонеле,
Шигеле, Вибрио колере,
Клепсијела, Протеус,
Псеудомонас, Јерсинија;
 Алиментарне токсикоинфекције;
 Хемофилус инфлуенце,
Бордетела пертусис, Бруцеле,
Листерије.;
 Трепонема палидум,
Лептоспире и Борелије;
 Рикеција провазеки и Рикеција
бурнети;
 Опште особине хламидија,
патогеност за људе,
епидемиологија и заштита;
Узимање и слање материјала у
лабораторију
10
 Опште карактеристике вируса:
часова
морфологија, грађа и структура
вируса; размножавање вируса,
односи међу 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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разликује грађу
и физиологију
Грам позитивних
бактерија и
објасни
обољења
значајна за
хуману
медицину,
превенција и
лечење;
разликује грађу
и физиологију
Грам негативних
бактерија,
објасни
обољења која
изазивају Грам
негативне
бактерије,
превенција и
лечење;
објасни грађу,
физиологију
микоплазми,
објасни
обољења која
изазивају
микоплазме,
превенцију и
терапију.
разликује
величину,
хемијски састав
и структуру
вируса;
класификује
вирусе према
карактеристикам
а;
препознаје
начин, фазе,
репликације
вируса;
повезује односе
вируса и ћелије
домаћина;
објасни начин
настанка
вирусне
инфекције и
осетљивост

1973
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за приод 2018-2022. год.
домаћина на
виру.

6.

Паразитологија

7.

Микологија

Укупан број часова:

10
часова

Протозое: дизентерична амеба и
непатогене амебе дигестивног
тракта;
 Флагелати телесних шупљина:
ламблија интестиналис,
трихомонас вагиналис;
 Крвни
и ткивни флагелати:
лајшманије и трипанозоме;
 Крвне
и ткивне спорозое:
плазмодијум,
токосоплазма
гонди;
 Хлеминти. нематоде: аскарис
лумрикоидес, трихиурис
трихиура, ентеробиус
вермикуларис, анкилостома
дуоденале, стронгилоидес
стеркоидес, трихинела спиралис;
 Цестоде: тениа сагината, тениа
солиум, тениа ехинококус;
Трематоде:фасциола хепатика,
узимање и слање материјала у
лабораторију:
6
 Опште карактеристике гљива,
часова
патогеност за човека;
површинске, суперфицијалне
или кожне и системске микозе;
Условно патогене гљиве:
кандида, криптококус и
пнеумоцистис карини и патогене
гљиве: актиномицес, аспергилус.

66



разликује
облике,врсте и
карактеристике
симбиозa
између
организама;
 разликује
облике, врсте и
карактеристике
паразита;
разликује
основне
карактеристике
паразита, на
основу којих је
извршена подела.


објасни
морфологију,
културелне и
биохемијске
особине,антиген
а својства и
патогенезу
гљива;
-објасни
узрочнике
системских
микоза.



Корелација:
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Биологија
Хемија
Фармакологија

1974

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Медицинска биохемија
2

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/17.08.2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

Настава у блоку:

Практична
настава:

часова:
Недељни фонд
часова:

66
2

/

/

/

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

Ред.
број

1.

Упознавање са местом медицинске биохемије у клиничком раду;
Стицање теоријских знања о метаболизму воде и електролита и њиховим поремећајима;
Усвајање теоријских знања о хомеостази водоникових јона и гасовима у крви;
Стицање теоријских знања о структури и улогама аминокиселина, пептида и протеина (простих и
сложених);
Разумевање биолошког и клиничког значаја ензима;
Разумевање метаболизма протеина и значаја;
Стицање теоријских знања о биолошки важним угљеним хидратима, њиховом метаболизму и
његовим поремећајима;
Стицање теоријских знања о биолошки важним липидима, њиховим улогама и метаболизму;
Стицање теоријских знања о липопротеинима и хиперлипопротеинемијама;
Стицање теоријских знања о сигналним системима у организму, као основним механизмима
процеса корелације и регулације;
Схватање значаја праћења вредности биохемијских анализа за утврђивање тежине патолошких
процеса и предвиђање исхода болести;
Схватање улоге и значајатехничара при узимању биолошког материјала за биохемијске анализе.
Тема

Телесне
течности и
електролити

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

9

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Предмет и задаци
медицинске биохемије;
 Основни појмови о
метаболизму;
 Метаболизам воде и
поремећаји;
 Метаболизам
електролита;
 Поремећаји у
метаболизму
електролита;
 Ацидо-базна равнотежа
телесних течности;
 Поремећаји ацидобазне равнотеже;
 Значај и функција
олигоелемената;
 Гвожђе-улоге и
метаболизам.

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:








Упознавање са
предметом и
задатком
медицинске
биохемије и
значају биохемије
у дијагностици и
терапији;
Стицање знања о
метаболизму воде
и електролита и
њеним
поремећајима;
Стицање знања о
осмоларности
телесних течности
и ацидо-базној
равнотежи и
њеним
поремећајима;

Вредновање
остварености
исхода





праћење
остварен
ости
исхода;
тестове
знања;
активнос
т на часу.

Стицање знања о
значају и функцији
олигоелемената

1975

Школски програм
2.

Протеини и
ензими

за приод 2018-2022. год.
15

Аминокиселине структура, особине и
значај;
 Подела аминокиселина;
 Пептиди – структура,
биолошки значајни
пептиди;
 Структура протеина;
 Особине, подела и улоге
протеина;
 Хемоглобин - структура и
функције;
 Специфични протеини;
 Ензими - биолошки
значај, структура и
особине;
 Номенклатура и подела
ензима;
 Коензими и простетичне
групе;
 Механизам деловања и
фактори који утичу на
активност ензима;
 Проензими и изоензими;
Клинички значај
одређивања ензима.


















3.

Метаболизам
протеина и
аминокиселина



9












Општи појам азота у
организму - биланс
азота;
Протеински минимум,
биолошка вредност
протеина;
Дигестија протеина и
ресорпција
аминокиселина;
Метаболизам протеина;
Метаболизам амонијака
и циклус урее;
Катаболизам хема и
поремећаји;
Метаболизам жучних
боја и поремећаји;
Клинички значај
одређивања протеина у
крви и урину;
Клинички значај
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објасни структуру
и особине
аминокиселина;
наведе поделу
аминокиселина;
објасни улоге и
структуру
протеина;
наведе поделу
протеина;
објасни основне
функције
специфичних
протеина;
објасни грађу и
особине ензима;
наведе поделу
ензима;
објасни
механизам
деловања
ензима;
објасни функцију
коензима,
проензима и
изоензима;
наведе значајне
ензиме у
клиничкој
дијагностици.

објасни појам
биланса азота;
објасни биолошку
вредност
протеина;
објасни
метаболичке
путеве
аминокиселина у
ћелији;
објасни
метаболизам
аминокиселина и
циклус урее;
објасни
катаболизам хема
и метаболизам
жучних киселина;
наведе и објасни
поремећаје

1976

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
одређивања
непротеинских азотних
једињења у крви и урину.




4.

Угљени
хидрати и
њихов
метаболизам



10
















Моносахариди – подела
и структура;
Моносахариди - особине
и биолошки значај;
Дисахариди - структура,
особине и биолошки
значај;
Полисахариди структура, особине и
биолошки значај;
Уношење, дигестија и
ресорпција угљених
хидрата;
Метаболизам гликогена
и глуконеогенеза;
Гликолиза;
Кребсов циклус
трикарбоксилних
киселина и респираторни
ланац;
Слободни радикали настанак у физиолошким
условима и елиминација;
Регулација
концентарације глукозе у
крви;

















5.

Липиди и



Липиди-улоге и подела;
Масне киселине -
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метаболизма
хема и и жучних
боја;
процени значај
биохемијских
параметара у
дијагнози
обољења.

илуструје
структуре
најважнијих
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни особине и
биолошки значај
моносахарида,
дисахарида и
полисахарида;
објасни дигестију
и ресорпцију
угљених хидрата;
објасни
метаболизам
гликогена,
глуконегенезу и
гликолизу;
објасни Кребсов
циклус и
респираторни
ланац;
објасни појам
слобдних
радикала и
оксидативни
стрес;
објасни
регулацију
концентрације
глукозе у крви;
објасни
поремећаје у
метаболизму
угљених хидрата.

објасни структуру,
особине и

1977

Школски програм
њихов
метаболизам

за приод 2018-2022. год.
9












структура, особине и
биолошки значај;
Триацилглицероли структура, особине и
биолошки значај;
Стероиди - структура,
особине и биолошки
значај;
Фосфолипиди - структура
и функције биолошких
мембрана;
Уношење, дигестија и
ресорпција липида;
Метаболизам липида:
бета-оксидација масних
киселина;
Метаболизам
холестерола;
Липопротеини структура, метаболизам
и поремећаји;

















6.

Сигнални
системи и
хормони

6






Сигнални системи нервни, ендокрини,
неуроендокрини,
паракрини и аутокрини;
Подела, механизам
деловања и регулација
секреције хормона;
Хормони пептидне и
протеинске структуре;
Хормони деривати
аминокиселина;
Стероидни хормони.
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биолошки значај
масних киселина,
триацилглицерол
а и стероида;
објасни значај
фосфолипида у
структури и
функцији
биолошких
мембрана;
објасни уношење,
дигестију и
ресорпцију
липида;
објасни
метаболизам
липида;
објасни
метаболизам
холестерола;
објасни структуру,
метаболизам и
поремећаје у
метаболизму
липопротеина;
процени значај
одређивања
липида и
липопротеина у
обољењима.

објасни
механизам
деловања
сигналних
система у
организму;
објасни
механизам
деловања и
регулацију
секреције
хормона;
објасни основне
чињенице о
пептидним
хормонима;
објасни основне
чињенице о
хормонима
дериватима
аминокиселина;

1978

Школски програм

за приод 2018-2022. год.



7.

Биохемија крви
и урина

8










Биохемијска
дијагностика болести
срца;
Биохемијска
дијагностика болести
бубрега;
Биохемијска
дијагностика болести
гастроинтестиналног
тракта;
Биохемијска
дијагностика ендикриних
болести;
Биохемијска
дијагностика малигних
болести болести;
Хитна лабораторијска
дијагностика.



објасни основне
чињенице о
стероидним
хормонима.



објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
срца;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
бубрега;
објасни значај
биохемије у
дијагнози болести
гастроинтестинал
ног тракта;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
ендокриних
болести;
објасни значај
биохемије у
дијагнози
малигних
обољења;
наведе
најзначајније
хитне анализе и
њихову примену.











Укупан број часова:

66

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Корелација:
 Хемија
 Биологија
 Анатомија и
физиологија
 Патофизиологија

1979

Школски програм

Образовни
профил:
Назив
предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
ПАТОЛОГИЈА
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/17.08.2015
Годишњи фонд Теоријска настава:

часова:
Недељни фонд
часова:

66
2

Подела одељења
у групе:

/

година. )
Вежбе:

Настава у блоку:

/

/

Практична настава:

/

Циљеви предмета:
-Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;
-Оспособљавање ученика да стечена знањаиз патологије користе при изучавању клиничких дисциплина

Ред.
број

1.

Тема

Здравље и
болест.
Смрт и
знакови
смрти

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми



5
часова







2.

Етиологија
и
патогенеза
обољења

7
часова

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће бити у
стању да:

Дефиниција и предмет
изучавања патологије;
Задаци и значај
патологије у дијагностици
, терапији и прогнози
болести;
Дефиниција здравља и
болести;
Смрт организма;
Дефиниција , врсте и
знакови смрти

Етиологија и патогенеза
болести;
 Узорциоштећењаћелија
(егзогенииендогени);
 Реверзибилноииреверзибилн
ооштећењећелија;
Утицај животног доба, пола,
стања организма и наслеђа на
настанак болести
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разуме да је здравље
стање равнотеже
између дејства штетних
чинилаца и
одбрамбене
способности
организма;

објасни значај
патологије;

опише смрт
организма;
наведе знакови смрти

Вредновање
остварености
исхода

Вредновањ
е
оствареност
и исхода
вршити
кроз:
5. тестове
знања
6. усмено
излага
ње
7. активн
ост на
часу
8. домаће
задатак
е

Етиологија и патогенеза
болести;
 Узорциоштећењаћелија
(егзогенииендогени);
 Реверзибилноииреверзибил
нооштећењећелија;
Утицај животног доба, пола,
стања организма и наслеђа на
настанак болести


1980

Школски програм
3.

Прилагођа
вање
ћелија и
ткива ,
њихово
оштећење,
регенерац
ија и смрт

за приод 2018-2022. год.
8
часова

4.

Таложење
материја и
поремећеј
и
пигментац
ије

6
часова

5.

Запаљења

6
часова

6.

Поремећај
и промета
воде и
циркулаци
је

8
часова

Реверзибилно оштећење
ћелије - мутно бубрење,
вакуолна, слузна, хидропсна
дегенерација, масна
промена;
 Процеси адаптације ћелије атрофија, хипертрофија,
хиперплазија, метаплазија;
 Процес старења ћелије
(концепт часовника);
 Иреверзибилно оштећење
ћелије – некроза;
Типови и исход некрозе
 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;
Таложењесоликалцијумаимокр
аћнекиселине
 Дефиниција, етиологија,
механизам, знаци и подела
запаљења;
 Акутна запаљења;
 Хронична запаљења неспецифична и специфична;
Репарација, регенерација и
зарастање рана









Однос ткивних течности у
организму;
Поремећаји волумена
циркулишуће крви:
едем
хиперемија
крвављење;
Опструктивни поремећаји
циркулације:
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разликује процесе оштећења
ћелије од процеса
адаптације;
објасни најважније процесе
ћелијског оштећења;
објасни најважније процесе
ћелијске адаптације;
разуме процес старења
ћелије;
објасни лешне промене.

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


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
 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


1981

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
тромбоза
 емболија
инфаркт


7.

Неоплазм
е

5
часова



8.

Патологија
кардиовас
куларног и
респирато
рног
система

8
часова



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














9.

Патологија
дигестивн
ог система

4
часова

Урођене 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.

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
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поремећаја циркулације;
разликује опструктивне
поремећаје циркулације по
органима у зависности од
њихових особености
 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
 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;
 наведе специфичности
запаљењских процеса органа
респираторног система;
 разликује узроке и исход
поремећаја садржаја ваздуха
у плућима;
разуме специфичности тумора
респираторних органа.

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


1982
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за приод 2018-2022. год.
панкреаса

10.

11.

Патологија
урогенита
лног
система ,
коже
,меких
ткива и
костију

6
часова

Патологија
ендокрин
ог и
нервног
система

5
часова

Укупан број
часова:

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.
 Повишен интракранијални
притисак - хернијација, едем,
хидроцефалус;
 Циркулаторни поремећаји у
ЦНС-у - апоплексија;
 Трауматско мождано
крварење;
 Инфективна обољења ЦНС-а;
 Тумори мозга;
Патологија ендокриног
система.



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.
 наброји основне
морфолошке промене и
функционалне поремећаје
код обољења нервног
система;
 разуме основне морфолошке
промене и функционалне и
поремећаје код обољења
ендокриног система.


Корелација:

–
–
–
–

Биологија
Хемија
Латински језик
Прва помоћ

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1983

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Здравствена психологија
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

2

Подела одељења у групе:

/

Настава у блоку:

/
/

66
Недељни фонд часова:

Вежбе:

/
/

Практична настава:

/
/

Циљеви предмета:

 Стицање психолошких знања којадоприносе ефикасности и квалитету рада здравственог радника;
 Оспособљавање ученика да разуме психологију болесног човека;
 Унапређивање вештина које доприносе бољој комуникацији здравственог радника са болесним
људима;
Развој ставова и вредности које доприносе хуманијем односу између здравственог радника и
пацијента.
Ред.
број

1.

Тема

Број
часова

3

Здравствена
психологија

Препоручени
САДРЖАЈИтеми





Психологија
(дефиниција, предмет
изучавања и
дисциплине).
Здравствена
психологија
(предмет, значај,
области примене).

ИСХОДИ









2.

Психички живот
човека

17





Психички живот
човека (особине,
процеси и стања).
Однос телесног и
психичког.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:





дефинише
психологију као
науку и предмет
њеног изучавања,
наведе основне
теоријске и
практичне
дисциплине
психологије,
наведе предмет
изучавања
здравствене
психологије и
њену примену у
раду
медицинских
радника,
на примерима
објасни улогу
психолошких
сазнања у
превенцији
здравља,
дијагностици,
лечењу болести и
рехабилитацији
болесника.






Праћење
остварености
исхода;
Тестове знања
Активност на
часу.

разликује
психичке процесе,
особине и стања,
наведе примере
који показују везу

1984

Школски програм

за приод 2018-2022. год.










Осећај и опажај
(дражи, праг
осетљивости, утицај
различитих фактора на
настанак опажаја,
пажња, опажање
особа, теорија
атрибуције).
Емоције (појам и
врсте, органске
промене при
емоцијама, схватања о
природи емоција,
развој емоција код
деце, значај емоција
за ментално здравље,
препознавање
сопствених и туђих
емоција, социјално
прихватљив начин
изражавања
емоција,емоционална
интелигенција,
психичка траума,
стрес, анксиозност,
психосоматска
обољења, емпатија,
технике редукције
стреса, локус
контроле).
Мотиви (појам и врсте,
хијерархија мотива,
функционална
аутономија мотива,
агресивност и морал
као мотиви,
фрустрације и
конфликти,
реалистички и
нереалистички начини
реаговања).
Ставови,
интересовања и
вредности (појам,
врсте, значај,
стереотипи,
предрасуде,
конформизам).
Личност (дефиниција,
црте личности, свест о
себи, Јунгова
типологија, динамика
личности, воља, зрела

Фармацеутско-физиотерапеутска школа


























између психичког
и органског,
разликује осет,
опажај и осећај,
дефинише горњи
и доњи праг
дражи,
на примеру
објасни утицај
искуства,
мотивације и
личности на
настанак опажаја,
дефинише појам
пажње и наведе
чиниоце који је
изазивају,
објасни зашто је
опажање особа у
већој мери
закључивање и
оцењивање ,
објасни улогу
израза лица у
процесу
оцењивања црта
личности,
наведе примере
различитих
грешака у
опажању особа,
на примеру
објасни разлику
између оцене
туђег и сопственог
понашања,
наведе три врсте
појава које прате
емоције,
разликује афекте,
расположења и
сентименте,
наведе
најважније
органске промене
при емоцијама,
објасни суштину
различитих
схватања о
природи емоција,
на примерима
препозна улогу
наслеђа, учења и

1985

Школски програм

за приод 2018-2022. год.






личност).
aргументовано
дискутује о узроцима
и изворима људског
понашања,
образложи
значај
воље за остварење
циљева у животу,
прави разлику између
карактеристика зреле
и незреле личности.
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интеракције на
развој емоција,
наведе опште
карактеристике
дечијих емоција,
наведе примере
који показују
значај емоција за
ментално
здравље особе,
демонстрира
изражавање
емоција на
социјално
прихватљив
начин,
наведе пример
емоционалне
интелигенције,
дефинише појам
трауме и наведе
примере
трауматских
догађаја,
на примеру
објасни
посттрауматски
стресни догађај,
препозна
показатеље
стреса,
разликује фазе
реакције
организма на
стрес,
разликује реални,
нереални страх и
анксиозност,
на примерима
објасни улогу
страха у настанку
и току лечења
болести,
на примерима
правилно
препозна туђе
емоције,
покаже увид у
сопствена
осећања,
на
примерима
разликује
психосоматска

1986

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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обољења,
дефинише појам
емпатије,
,демонстрира
главне
технике
редукције
и
превазилажења
стреса,
на
примеру
објасни
значај
локуса контроле
за ток лечења,
разликује основне
мотивационе
појмове,
објасни
како
функционише
мотивациони
циклус
код
хомеостазних
мотива,
на
примерима
објасни деловање
агресивности
и
моралне свести
као
мотива
људског
понашања,
наведе пример за
функционалну
аутономију
мотива,
објасни основну
идеју
Масловљевог
учења
о
хијерархији
мотива,
дефинише
појмове
фрустрације
и
конфликта,
наведе примере
за
реалистичко
реаговање
на
фрустрације
и
конфликте,
на
примерима
разликује основне
одбрамбене
механизме,
разликује појмове
става,

1987

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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интересовања и
вредности,
на
примерима
препознаје
предрасуде,
стеротипије
и
конформизам,
изрази правилне
ставове
према
здрављу
и
болести,
аргументује зашто
је
здравље
најважнија
вредност,
дефинише
личност,
наведе разлике
између
четири
врсте
темперамента,
објасни суштину
карактера и начин
његовог
формирања,
дефинише
интелигенцију као
црту личности,
дискутује
о
проблему
одређивања
телесних особина
као
фактора
личности,
разликује појмове
идентитета
и
интегритета,
наведе
карактеристике
интровертног и
екстравертног
типа личности по
Јунгу

1988

Школски програм

3

за приод 2018-2022. год.

17

Психологија
болесног човека












Психички проблеми
деце у болници
(хоспитализам, фазе
реакције, симптоми
одвајања).
Психички проблеми
одраслих у болници
(институционална
неуроза, могуће
реакцијехиперактивност,
повлачење, регресија).
Психичке тешкоће
трудница и после
порођаја (тешкоће у
првој, другој и трећој
фази трудноће,
реакције после
порођаја-синдром
тужног расположења,
постпорођајна
потиштеност,
постпорођајна
психоза).
Психичке тешкоће
болесника оболелих
од неизлечивих
болести (фазе
прилагођавања на
неизлечиву болест,
тешкоће породице
оболелог).
Ставови о анестезији,
умирању,
самоубиству,
еутаназији.
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објасни појам
хоспитализам и
наведе која деца
су му подложнија,
разликује фазе
реакције детета
које дуже борави
у болници,
наведе могуће
симптоме
боравка детета у
болници и
одвојености од
мајке,
објасни појам
институционалне
неурозе и наведе
узроке њеног
настанка,
кроз примере
наведе могуће
начине реаговања
одраслих на
боравак у
болници,
разликује
најчешће
психичке тешкоће
у првој, другој и
трећој фази
трудноће,
наведе основне
карактеристике
психичких тегоба
после порођаја,
наведе основне
карактеристике
различитих фаза у

1989

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Начини ублажавања
психичких тегоба
болесника у болници
(пријем у болницу,
организација
рада,повратна
информација, контакт са
породицом, адекватан
простор,одговарајућа
комуникација).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

прихватању особе
да болује од
неизлечиве
болести,
 наведе могуће
мисли и осећања
чланова породице
особе која болује
од неизлечиве
болести,
 покаже увид у
сопствене мисли,
осећања и
понашање кад је
био
болестан/болесна
,
 аргументовано
дискутује о
осетљивим
питањима
анестезије, смрти,
самоубиства,
еутаназије,
 изражава
правилне ставове
према болесним
особама,
 наведе на које све
начине се људима
може олакшати
боравак у
болници,
 објасни значај
давања
увремењене и и
по обиму
адекватне
повратне
информације
пацијенту после
здравствене
интервенције,
се децентрира и
ствари посматра из
угла болесне особе.

1990

Школски програм

4

Бол

за приод 2018-2022. год.

7


Бол (врсте, функција,
толеранција бола, праг
бола, реакције на бол,
мерење бола).
 Психолошки фактори
који делују на
доживљај бола
(осећања, контекст,
претходно искуство,
очекивање бола,
пажња, сугестија,
умор, особине
личности).
Психолошки начини
сузбијања бола
(биофидбек, аутогени
тренинг, плацебо ефекат,
бихевиорална
терапија,релаксација,
скретање пажње,
хипноза)
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објасни функцију
бола,
наведе реакције
аутономног
нервног система,
мишића и
психичке реакције
на бол,
дефинише појам
праг бола,
разликује
хронични од
акутног бола и
доживљаје који их
прате,
разуме зашто
анаглетици немају
дејство на
психогене болове,
објасни
специфичности
фантомског бола,
прикаже скалу за
мерење бола,
наведе
психолошке
факторе који
делују на
доживљај бола,
на личном
примеру
доживљаја бола
објасни дејство
неког
психолошког
фактора,
на примеру
објасни плацебо
ефекат,
наведе различите
начине сузбијања

1991

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
бола,
 објасни основну
идеју
бихевиоралне
терапије у
сузбијању бола,
 на примерима
објасни
биофидбек и
аутогени тренинг,
објасни деловање
хипнозе на доживљај
бола.

5

Комуникација са
болесном
особом

17












Комуникациони
процес (појам,
функција,ток).
Вербална (говор и тон
гласа) и невербална
комуникација
(фацијална експресија
и говор тела).
Комуникацијски
простор.
Извори неспоразума у
комуникацији
Принципи
конструктивне
комуникација
(узајамно
уважавање,ненасиље,
јасноћа, искреност,
активно слушање,
разумевање, свест о
правима, лична
одговорност...).
Кооперативни модел
наспрам
хијерархијског модела
моћи у комуникацији.
Технике успешне
комуникације
(активно слушање,
јасноћа изражавања,
децентрација,
емпатија,асертивност,
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анализира
комуникацијски
процес кодирања
и декодирања
различитих врста
порука,
наведе
карактеристике
вербалне и
невербалне
комуникације,
правилно
препознаје говор
тела,
заузме
одговарајућу
удаљеност у
комуникацији са
болесном особом,
наведе факторе
који доводе до
неспоразума у
комуникацији ,
наведе принципе
конструктивне
комуникације,
демонстрира уз
објашњење
погрешне начине
комуникације, пре
свега употребу
моћи,
објасни појмове

1992

Школски програм
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Ја поруке
проактивност)
 Специфичности
комуникације са
болесном особом
(асиметрија учесника,
проблем оптималне
количине
информација, давање
лоших информација,
фактори који утичу на
ток комуникације).
 Циљеви комуникције
здравственог радника
са пацијентом.
 Особине здравственог
радника значајне за
комуникацију са
пацијентом.
 Најчешћи конфликти
између здравственог
радника и пацијента и
начини њиховог
превазилажења путем
комуникације
(употреба речи хвала,
извини, молим, ја
поруке...).
 Карактеристике
комуникације са
пацијентима са којима
се одвија отежана
комуникација
(агресивни,
нарцисоидни,
депресивни,
параноидни, апатични
пацијенти).
Сарадња и тимски рад
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децентрација,
емпатија,
асертивност,
сарадња и
проактивност,
демонстрира
технике успешне
комуникације, пре
свега активно
слушање,
разуме позицију
друге особе и
уважи њене
потребе, осећања,
искуство,
искаже своје
потребе и захтеве
на начин који не
угрожава друге,
наведе
специфичности
комуникације са
болесном особом,
објасни значај
употребе израза
који су за болесну
особу разумљиви
уместо стручних,
одмери количину
информација коју
треба дати
пацијенту,
препознаје
факторе који
утичу на ток
комуникације,
наведе циљеве
комуникације
здравственог
радника са
пацијентом,
наведе особине
здравственог
радника које ус
значајне за
комуникацију са
пацијентом,
каналише изливе
негативних
осећања
пацијената којима
је дата лоша
информација ,

1993

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
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на примеру
препозна
најчешће
конфликтне
ситуације између
медицинског
радника и
пацијента,
примени научено
у демонстрацији
правилног
реаговања на
одређене
кофликтне
ситуације,
у симулираној
ситуацији
правилно регује
на пацијенте са
којима се одвија
отежана
комуникацијом,
разликује
карактеристике
сарадње и
тимског рада,
сарађује и буде
конструктивни
члан тима,
својим
понашањем и
поступцима
показује да
уважава
различитости и
поштује потребе и
права других,
дискутује о
комуникацији
здравственог
радника са
пацијентом на
основу сопственог
искуства као
пацијент,
прихвата личну
одговорност за
ток и исход
комуникације.

1994

Школски програм

6

Сагоревање на
послу

за приод 2018-2022. год.

5

Специфичности посла
здравственог радника.
Сагоревање на послу
(појам, узроци, фазе,
заштита).












Укупан број часова:

66

разуме феномен
сагоревања на
послу,
дискује о
специфичностима
рада здравственог
радника које
доприносе појави
сагоревања на
послу,
наведе фазе
сагоревања на
послу,
препозна
показатеље
различитих фаза
сагоревања на
послу,
наброји начине
заштите од
сагоревања на
послу на личном и
професионалном
плану.

Корелација:





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

- Анатомија и физиологија
Хигијена и здравствено васпитање
Грађанско васпитање
Верска настава

1995

Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Медицинска етика
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/17.08.2015 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развијање моралне свести, интегрисање сазнања и делања у практичном животу и струци






Ред.
број

1.

здравственог радника;
Усвајање основних етичких појмова, теорија и система вредности;
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.
Тема

Увод у етику

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

4



ИСХОДИ
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

Етика и морал;
Зачеци етичке свести
(седморица мудраца);
 Однос философије, етике и
других наука;
 Човек као предмет етике;
 Основни етички појмови
(добро и зло, моралне
норме, однос стварног и
нормативног,
хипокризија);
 Етичке теорије;
 Човек као извор морала
(разум, воља, слободна
воља, осећања и савест);
Етика и професија (етика и
медицина).


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

 разуме основне
етичке појмове;
 разликује системе
вредносних и
чињеничних
судова;
 разликује етичке
теорије;
 препозна и
појасни појам
свести као основе
моралног
деловања;
 разуме моралну
стварност у којој
живи.

1996

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
4

2.

Историја етике

Античка етика
 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;
 Марксово схватање
отуђења и путеви
ослобођења човека;
Етичка схватања савременог
доба
 Шопенхауерово схватање
морала;
 Дарвинизам и етичка
схватања еволуциониста;
 Ничеов захтев за
превредновањем свих
вредности;
 Етичка схватања
егзистенцијалиста
 Постмодерна
Место етике и морала у XXI
веку;




3.

Посебни

18


Заклетве и кодекси
медицинске етике;
Деонтолошки
проблеми у медицинској
пракси;
Правно-етички

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 разјасни етичке
поступке
различитих епоха
и религија;
 анализира етичка
одређења борбе
између добра и
зла у грчкој
митологији и
бајкама;
 одреди и објасни
разлику између
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
међуљудским
односима:
психолошке,
економске,
политичке,
моралне и
религиозне.

 критички
процењује
непожељне појаве
у моралном
животу људи,
односу према
будућим
генерацијама и
односу према

1997

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

проблеми
нормативне
етике







4.

Морални
аспекти
здравственог
позива

7

проблеми медицинске
праксе;
Дискриминација (класна,
политичка, етничка, полна
и морална);
Морални аспекти мита и
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.

 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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

животној средини;
 исправно вреднује
поступке у животу
и струци
здравственог
радника;
 у сваком
појединачном
случају поштује
морални кодекс и
помаже сваком
пацијенту без
разлике;
 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).

 се односи
према
пацијенту
поштујући
принцип
primumnonnoce
re;
 брани став да
је људски
живот највиша
вредност и да
све треба да
буде у његовој
служби;
 процењује
критеријуме
вредновања

1998

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
појединих
савремених
захвата у
третирању
пацијената;
 схвати
практичне
последице које
произилазе
када се
одређена
теорија
примењује у
животу и у
струци
здравствених
радника;
 искаже
критички однос
према
постојећој
моралној
пракси на
основу
стеченог
знања;
 прaти
савремену
медицину и
практикује
новине у
третману.

Укупан број часова:

33



Корелација:



Здравствена психологија
Српски језик
Историја
Грађанско васпитање
Верска настава






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

1999

Школски програм

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
Култура тела
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 /2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

33
1

Вежбе:

66
2

Настава у блоку:

Практична настава:

66

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:









Ред.
број

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 унапређењу 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 унапређењу здравља и превенцији поремећаја;
Развијање способности комуникације и дијалога са корисником;
Оспособљавање за промоцију здравог стила живота.
Модул

Здравље и спорт
1.

Број
часова

54

Препоручени САДРЖАЈИ по
модулу

Фактори који утичу на
здравље;
 Физиолошки аспекти
телесног вежбања и
спорта;
 Физичке способности,
издржлјивост, снага,
гипкост;
 Метаболизам и
енергетске потребе
здравих особа;
 Утицај физичке
активности на
метаболичке процесе;
 Принципи правилне
исхране;
Целулит, превенција
целулита.
 Вежбе обликовања;
 Вежбе за јачање и
обликовање; руку и
раменог појаса;
 Вежбе за јачање и
обликовање трупа;


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеномј модулу
ученик ће бити у стању
да:

разуме факторе
који утичу на
здравље;
 разуме утицај
физичке
активности на
метаболичке
процесе;
 примени
принципе
правилне исхране;
 уочи значај
превенције
целулита,
примени вежбе за
превенцију и
уклањање
целулита;
 примени вежбе
обликовања;
 примени вежбе
за јачање и
обликовање руку
и раменог појаса;


Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

2000

Школски програм

2

за приод 2018-2022. год.

48
Корективна
гимнастика



Вежбе за јачање и
обликовање карличног
појаса и ногу;
 Вежбе опште
издржљивости;
Вежбе истезања, развој
гипкости.



Локомоторни систем;
Постурални статус,
постурални деформитети;
 Деформитети кичменог
стуба, узроци настанка;
 Кифоза;
 Сколиоза, криви врат;
 Лордоза;
 Дформитети раменог
појаса, крилате лопатице;
 Деформитети грудног
коша, удубљене груди,
испипчене груди;
 Деформитети карличног
појаса, урођено
ишчашење кука;
 Деформитети зглоба
колена;
 Деформитети стопала;

Значај физичке
активности у
превенцији
постуралних
деформитета.






Основни
антропометријски подаци
и оцењивање постуралног
статуса;
 Вежбе за превенцију и
корекцију кифозе;
 Вежбе за превенцију и
корекцију сколиозе;
 Вежбе за превенцију и
корекцију лордозе;
 Вежбе дисања;
 Везбе за превенцију и


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

примени вежбе
за јачање и
обликовање
трупа;
 примени вежбе
за јачање и
обликовање
карличног појаса
и ногу;
 примени вежбе
за развој опште
издржљивости и
гипкости.

уме да 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

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

2001

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

3

Фитнес

50

4

Култура и естетика

7

корекцију деформитета
зглоба колена;
Вежбе за превенцију и
корекцију равног
стопала.
 Појам фитнеса,
историјски развој
фитнеса;
 Теоријски приступ
фитнесу, аспекти фитнеса;
 Фитнес центри;
 Трнажери;
 Физичка способност и
физичка припрема;
 Аеробни и анаеробни
физички рад;
Исхрана и физичка
активност.
 Програм вежби за
почетнике
 Програм вежби за
повећање мишћне снаге;
 Програм вежби за
повећање опште
издржљивости;
 Стречинг;
 Пилатес;
 Структура часа аеробног
вежбања уз музику;
 total body workout;
 Аеробик, high-low;
 Step aеробик;
aqua fitness.

активности у
превенцији
постуралних
деформитета.

ормитета.
 зна садржаје
фитнес центара;
 разуме поделу
тренажера,
користи
тренажере;
 разуме основе
физиологије
физичког рада;
 примени
принципе
правилне исхране
код спортисте
рекреативца;
 примени и
организује
програм вежби за
почетнике;
 примени и
организује
програм вежби за
развој
издржљивости;
 примени вежбе
истезаља;
 уради пилатес
вежбе за
различите
мишићне групе;
 изведе аеробно
вежбање уз
музику.

Појам културе, основна
функција културе;
• Физичка култура;



•Естетика и њени појмови;
•Аспекти естетике;
•Естетске компоненте
личности.

Укупан број часова:

64

уме правилно да
се опходити и
комуницира са
клијентом;
 разуме појам
естетике;
 примени
поступке
опуштања.

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

Корелација:
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Физичко васпитање
Сви стручни предмети

2002

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

Образовни профил: Масер
Назив предмета:
Грађанско васпитање
Разред:
други
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.9 / 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:

33

/
/

Недељни фонд
часова:
Подела одељења у групе:

Настава у блоку:

/
/

Практична
настава:

/
/

Да

Циљеви предмета:






Упознавање ученика са врстама права и природом (универзалност, целовитост, недељивост)
Упознавање ученика са начинима и механизмима заштите права
Сагледавање значаја личног ангажовања у заштити сопствених права и права других људ
Подстицање ученика на активну партципацију у животу школе
Развијање вештина планирања акција

Ред.
број

Број
Тема

Препоручени
САДРЖАЈИ теми

часова

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

Вредновање
остварености
исхода



1.

ПРАВА И
ОДГОВОРНОСТ
И

17

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

Потребе и
права
Права и
правила
Права и
закони
Међународна
документа о
заштити
права
Права и
вредности

Врсте права
Односи међу
правима
Сукоб права
Дечја и
људска права

Конвенције и
заступљеност
права у

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

● Објасни значење и
смисао људских
права



Праћење
остваренос
ти исхода
Активност
на часу

● Разликује врсте
људских права
(лична, политичка,
социјалноекономск
а, културна,
здравствена права)
● Анализира и
објашњава однос
права и
одговорности
● Објасни целовитост
и узајамну
повезаност
људских права
● Објасни
универзалност и
развојност људских
права
● Објашњава потребу
посебне заштите
права детета
● Проналази примере

2003

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
●
●
●
●

штампи
Одговорност
одраслих
Одговорност
деце
Кршење
права детета
Заштита
права детета

и показатеље
остваривања и
кршења људских
праваа
● Процени положај
појединца и
друштвених група
са аспекта људских
права
● Објасни механизме
и начине за
заштиту људских
права
● Анализира и тумачи
основна
међународна и
домаћа документа
из области људских
права
● Објасни улогу
најзначајнијих
институција и
процедуре заштите
људских права

:

ПЛАНИРАЊЕ
И ИЗВОЂЕЊЕ
АКЦИЈЕ

16
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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

●

Сарађује са
члановима тима и
учествује у

2004

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
доношењу одлука

●

Формулише
циљеве и кораке
акције

●

Иницира
активности ,прати
их и оцењује их

● Представи путем
јавне презентацију
нацрт акције и
резултате акције
Укупан број часова:

33

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

2005

Школски програм

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
Верска настава
Други

Правилник о наставном плану и програму:
Број 6/03,23/04 и 9/05; овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику-Просветном
гласнику РС и примењује се од школске 2016./17.г.
Број 110-00-00253/2016-04

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

33
1

Вежбе:

/
/

Настава у блоку:

/
/

Практична настава:

/
/

Подела одељења у групе:

/
Циљеви предмета:
Циљеви верске наставе као изборног предмета јесу посведочење садржаја вере и духовно искуство
традиционалних цркава које живе и делају на нашем простору; да се ученицима пружи целовит религијски
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве којој
историјски припадају; чување и неговање сопственог културног идентитета; упознавање ученика са вером и
духовним искуствима Цркве треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других
религијских искустава, филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа
човечанства.
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми
број
Тема
по теми
остварености
ученик ће бити у стању
исхода
да:

I – УВОД
1.

2.

1

1. Понављање
кључних појмова
обрађених у првом
разреду средње
школе

II - СТВАРАЊЕ
СВЕТА И ЧОВЕКА
2. Стварање света
3. Стварање
човека по икони и
подобију Божјем
4. Творевина и
човеково место у
њој
5. Свет је створен
са циљем да
постане Црква

7

• Специфичности наставе
Православног катихизиса у
средњој школи и
гимназијама;
• Рекапитулација
обрађених
садржаја о Богу, Цркви као
богослужбеној заједници,
хришћанском животу.

• Библијска сведочанства о
стварању света и човека;
• Учење Цркве о стварању
света и човека;
• Последице стварања ни
из чега по природу и
човека;
• Творевина и човеково
место у њој;
• Свет је створен са циљем
да постане Црква;
• Православна
иконографија о стварању
света.

6. Представе

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да сагледа
садржаје којима ће се
бавити
настава Православног
катихизиса у току 2.
године
средњошколског или
гимназијског
образовања;
• моћи да уочи какво
је његово предзнање
из
градива Православног
катихизиса обрађеног
у претходном разреду
школовања.
• моћи да
интерпретира учење
Цркве о
стварању света;
• моћи да објасни да
је човек икона Божја
зато што је слободан;
• моћи да објасни да
је човек подобије Бога
зато што је способан
за заједницу;

Евалуацију наставе
(процењивање
успешности
реализације
наставе и
остварености
задатака и исхода
наставе) наставник
ће остварити на два
начина:

процењивањем
реакције ученика
или прикупљањем
коментара ученика
-путем анкетних
евалуационих
листића;
• провером знања
које ученици
усвајају на часу и
испитаивањем
ставова;

• моћи да објасни да
је Бог створио свет са
циљем да вечно живи
у заједници са Њим;

2006

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
• бити подстакнут да
просуђује о смислу
постојања човека и
света;
• моћи да разликује
особености створеног
и нествореног;
• моћи да развија
одговорност за
сопствени живот и
живот других;
• моћи да преиспитује
и вреднује сопствени
однос према Богу,
другом човеку и
према творевини
Божјој.

стварања света и
човека у
православној
иконографији

3

4

III ПРАРОДИТЕЉСКИ
ГРЕХ
7. Библијска
повест о
прародитељски
греху
8. Прародитељски
грех као промашај
циља стварања
9. Светоотачко
тумачење
прародитељског
греха
10. Јединство
човека са Богом –
једини начин да се
превазиђе
смрт
11. Човекова
злоупотреба
творевине
12.
Прародитељски
грех у светлости
богослужбених
текстова

6

IV – СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
АДАМА ДО
ИЗРАИЉА)
13. Каин и Авељ
14. Ноје и барка,
као праслике
Христа и цркве
15. Црква и
Вавилонска кула

6

• Библијска и светоотачка
сведочанства о
прародитељском греху;
• Последице
прародитељског
греха;
• Еколошки проблем као
једна од последица
човекове отуђености од
Бога;
• Превазилажење
еколошке кризе је могуће
повратком човека у
заједницу са Богом;
• Појам прародитељског
греха у богослужбеним
текстовима.

• Тајна Христова у историји
спасења;
• Лични однос са Богом
Старозаветних патријараха
и праотаца;
• Праслике Христа и Цркве
у периоду старозаветних
патријараха и праотаца

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да објасни у
чему се састоји
прародитељски грех;
• моћи да сагледа
последице
прародитељског
греха и начин њиховог
превазилажења;
• моћи да објасни
каква је улога човека у
остваривању
назначења света;
• моћи да просуди о
важности
учествовања у
литургијском сабрању
за сопствено спасење;
• бити подстакнут да
се одговорније
односи
према природи;
• моћи да стекне увид
у личну одговорност
за
своје поступке;
• моћи да уочи значај
покајања за
својеспасење.
• моћи да уочи да се
Бог у Старом и Новом
Завету открива као
личност и да позива
човека у заједницу са
Њим;
• моћи да, на примеру
Каина и Авеља,
закључи
да је свако убиство –
братоубиство;

2007

Школски програм

за приод 2018-2022. год.

16. Авраамов завет
са Богом и
наговештај Цркве
Христове
17. Жртвовање
Исака као
праслика жртве
Христове
18. Јаков постаје
Израиљ

5.

V - СВЕШТЕНА
ИСТОРИЈА
СПАСЕЊА (ОД
МОЈСИЈА ДО
ХРИСТА)
19. Откривење
Бога Мојсију
(ЈХВХ, ὁὢν)
20. Пасха
21. Месија циљ
старозаветних
ишчекивања
22. Давид и
Соломон
23. Испуњење
старозаветних
пророштава у
Исусу
24. Праслике Свете
Тројице, Исуса
Христа и Цркве у
Старом Завету
(систематизација
теме)

8

• Повезивање појмова:
Стари и
Нови Израиљ; мâна и
Причешће, Пасха и
Васкрсење,
Педесетница и Силазак
Светог Духа на Апостоле,
Помазаник или Месија;
• Месија – циљ
старозаветних
ишчекивања;
• Откривење Бога Мојсију;
• Пасха;
• Давид и Соломон;
• Делатност
старозаветнихпророка;
• Испуњење
старозаветних
пророштава у Исусу Христу;
• Праслике Свете Тројице,
Исуса Христа и Цркве у
Старом Завету.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

• моћи да, на примеру
Ноја, схвати значење
појма праслика Христа
и Цркве као
местаспасења;
• моћи да, на примеру
Вавилонске куле,
схвати да ни једна
људска заједница
мимо Бога не води
остварењу човековог
назначења;
• моћи да разуме да
је откривење Аврааму
почетак остваривања
Цркве у историји;
• бити свестан да је за
богопознање
неопходан личан
сусрет са Богом;
• моћи да разуме да
је обећање потомства
дато
Аврааму духовног
карактера.
• знати да је
старозаветна вера –
вера у једнога
Бога;
• моћи да објасни
нека од старозаветних
пророштава која су се
остварила у личности
Христовој;
• моћи да наведе који
старозаветни догађаји
јесу праслика Сина
Божјег и новозаветне
Цркве.
• моћи да повезује
догађаје старозаветне
и
новозаветне историје;
• моћи да уочи
разлику
између
уобичајеног значења
речи пророк и њеног
библијског смисла;
• моћи да, на примеру
пророчке делатности,
увиди значај старања
о
социјално
угроженим
категоријама
друштва;
• моћи да схвати, на
примеру Израиља, да
Црква има
наднационални

2008

Школски програм
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VI –
СТАРОЗАВЕТНА
РИЗНИЦА
25. Мудросна
књижевност –
одабрани одељци
26. Одабрани
одељци из
Псалама
Давидових
27. Старозаветни
списи у
богослужењу
Цркве

Укупан број часова:

за приод 2018-2022. год.

5

• Мудросна књижевност;
• Псалми Давидови;
• Пророци Илија и Јелисеј;
• Старозаветни списи у
богослужењу Цркве.

33

Корелација
1.Српски језик и
књижевност
2.Историја
3.Географија
4.Екологија
5.Физика:
6.Философија
7.Социологија
8.Ликовна култура
9.Музичка култура

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

карактер;
• моћи да упореди
Десет заповести са
Христовим
заповестима о
љубави;
• знати да је
месијанска идеја
присутна током
старозаветне
историје;
• моћи да промишља
о сопственом месту у
историји спасења;
• моћи да се,
подстакнут
примерима, смелије
суочи са грехом
самооправдавања и
сваким грехом,
уопште;
• моћи да уочи у којој
мери је напредовао
исавладао градиво
Православног
катихизиса 2. разреда
средње школе.

2009

Школски програм

Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

МАСЕР
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНE СРЕДИНЕ
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у
групе:

1. Циљеви предмета:Схватање односа човека и животне средине;
2. Разумевање структуре екосистема и биосфере;
3. Схватање концепта одрживог развоја;
Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на
здравље човека.
Ред.
број

1.

Тема

Основни
појмови
екологије

Број
часова

10

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 Дефиниција, предмет
истраживања и значај
екологије
 Структура екосистема
 Процеси који се одигравају у
екосистему
 Биодиверзитет
Биосфера као јединствени
еколошки систем Земље

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

Вредновање
остварености
исхода

Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката)

2010

Школски програм

2.

Животна
средина и
одрживи
развој

за приод 2018-2022. год.

12

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе изворе
загађивања
животне
средине
 анализира
врсте
загађивања
свог
непосредног
окружења
 процени
последице
загађивања
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

2011

Школски програм
3.

Еколошка
култура

за приод 2018-2022. год.
11

 Уређење животног и радног
простора
 Потрошачка култура
 Употреба ГМ хране
 Утицај савременог начина
живота на здравље човека

Укупан број часова:

33
или
26







 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

Корелација:Биологија

Физика
Хемија
Географија
Хигијена и здравствено
васпитање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

2012

Школски програм

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
Ликовна култура
2

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

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;
упућивање на примену стечених знања и умења у свакодневном животу и раду
Ред.
број

1.

Тема

Дигитална
фотографија

Број
часова

4

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 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 нарачунару;
 Могуће преобликовање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







фотографише
целину и детаљ
под различитим
условима
осветљења;
учита дигиталну
фотографију на
рачунар;
обради
фотографију у
одабраном
рачунарском
програму.

Вредновање
остварености
исхода
Оцењивање
ликовних
радова

2013

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
неуспелих фотографија у
апстрактне слике, позадине,
колаже;
 Самопроцена радова.
Посебни садржаји:
 Цртање светлом;
 Израда електронског
портфолија;
 Рекламна фотографија;
 Модна фотографија.

2.

Примитивна
племенска
уметност

2













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 звука облицима из
природе, уобличавање
композиције на рачунару,
учитавање звука у презентацију;
 Ритуални плес: обједињавање
сликe, музике и плеса;
 Терапија путем уметности:
уметнички занати;
 Истраживање: народна уметност
Србије;
 Израда сувенира;
 Презентација: поређење култура
(шминке, ношње, фризура, обуће,
керамике, веза...).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Оцењивање
Примитивна
ликовних
племенска
радова
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


2014

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
савременим
уметницима;
 Израда цртежа,
слика, скулптура,
употребних и
украсних предмета,
тотема, маски,
скица за шминку,
одећу, накит,
фризуре.
Посебни садржаји:
 Креирање звука
облицима из
природе,
уобличавање
композиције на
рачунару,
учитавање звука
у презентацију;
 Ритуални плес:
обједињавање
сликe, музике и
плеса;
 Терапија путем
уметности:
уметнички
занати;
 Истраживање:
народна
уметност Србије;
 Израда
сувенира;
 Презентација:
поређење
култура
(шминке,
ношње, фризура,
обуће, керамике,
веза...).

3.

Цивилизације
прошлости

2

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, MachuPicchu, Mesa
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 објасни значај
очувања
споменика
културе;
 уради ликовни
рад са
карактеристикам
а одабране
цивилизације;
дискутује о
различитим
решењима задатка

Оцењивање
ликовних
радова
Оцењивање
усмених
одговора

2015

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Verde, ChichenItza,Tikal, ElTajin,
толтечки ратнициу 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.
Посебни садржаји:
 Осмишљавање туристичке туре,
израда рекламне презентације
или брошуре;
 Заштићена светска културна
баштина.

4.

Уметност
рециклирања

2








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:
DanielClemmett, NickGentry,
RobertBradford, JamesCorbett,
SubodhGupta, EmmaWhiteside,
MicheldeBroin, HongKyoung,
AuroraRobson, LucyNorman,
NekChand…








објасни значај
рециклирања;
наведе улогу
уметности у
очувању
животне
средине;
уради ликовни
рад од
материјала за
рециклажу;
образложи
избор мотива и
материјала.

Оцењивање
ликовних
радова

Посебни садржаји:
 Израда колекције одеће од
материјала за рециклажу;
 Грађење зидова, пултова, клупа,
ограда и мањих објеката од
пластичних флаша, конзерви,
стиропора, гума, затварача;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

2016

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Терапија путем уметности:
материјали за рециклажу који су
погодни за рад са децом и
старијим особама;
 Креирање звука предметима за
рециклажу;
Видео-рад: акција чишћења околине.
 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
догађаји 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, формула,
појам као инспирација.


5.

6.

Уметност и
наука

Уметност XXI
века

2

3

Посебни садржаји:
 Терапија путем уметности: лечење
бојом, звуком и покретом;
Тематски дан.
 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе примере
повезаности
уметности,
науке, наставних
предмета и
различитих
делатности;
 предложи тему
за пројектни
задатак;
 реализује
пројектни
задатак.





објасни утицај
технологије на
уметност XXI
века;
наведе пример
утицаја
технологије на
уметност
XXIвека;

Оцењивање
ликовних
радова

Оцењивање
ликовних
радова

2017

Школски програм

за приод 2018-2022. год.






уметност, виртуелна уметност,
акционо сликање на сцени,
визуелни ефекти за филм;
Прибор: glowgraffiti 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...



изрази идеје,
емоције, поруке
и ставове
савременим
медијима.

Посебни садржаји:
 Специјални (механички)ефекти у
позоришту и визуелни ефекти за
филм;
 Звучни ефекти;
 Електронска музика;
 Терапија путем уметности:
материјали и технике;
 Експериментална архитектура,
паметне зграде;
 Црно позориште; плес сенки;
 Ликовно обликовање веб
странице.
7.

Амбијент и
простор

3








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;
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опише утицај
амбијента на
расположење,
понашање и
радни учинак;
преобликује
елементе
ентеријера;
уреди део
школског
простора.

Оцењивање
ликовних
радова

2018

Школски програм

за приод 2018-2022. год.


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;
 Амбијентална музика.
8.

Знаменити
српски
уметници

2






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.

 наведе неколико
знаменитих
српских
уметника;
 објасни значај
одабраног
уметника;
 уради
оригиналан
визуелни приказ
живота и/или
дела одабраног
уметника.

Оцењивање
ликовних
радова

 наведе неколико
значајних
споменика и
грађевина у
Србији;
 објасни значај
очувања
знаменитих
грађевина и
споменика;
 уради ликовни
рад са стилским

Оцењивање
усмених
одговора.

Посебни садржаји:
 Израда монографије одабраног
уметника, одељенски рад;
 Терапија путем уметности:
организовање гостовања
професионалних уметника у
болницама и домовима за старе;
организовање ликовне
радионице.
9.

Архитектура
Србије

1

 Знаменити споменици и зграде –
обележја светских градова;
 Сакрална архитектура Србије;

Замкови, утврђења 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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грађевина и споменика;
Израда скица за викендицу,
викенд-насеље, етно-село,
наменске објекте,
реконструкција замка или
утврђења, скица за рељефе,
тргове, ограде, прозорска окна и
друге елементе екстеријера,
споменике и скулптуре у
пленеру...

одликама
локалне
архитектуре.

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
парковима;

Осмишљавање туристичке туре;
10.

Необична
уметност

3







Визуелни приказ: необичне
идеје, уметничка дела на
неуобичајеној подлози или од
неуобичајених материјала;
Оријентациони избор уметника:
JulianBeever, GuidoDaniele, Jim
Denevan, RichardLong, Daniel
Baumann, OlafurElasson,
MichaeldeBroin, AgataOlek,
HangNga, MathierCollos,
RebeccaMurtaugh, Jonathan
Borofsky, LiviodeMarchi,
ChakaiaBooker, ChoiJungHyun,
MargaretBenyon, Jennifer
Maestre, NathanSawaya, Baptiste
Debombourg, Toge-NYC, Ran
Hwang, DonLucho, Scott
Gundersen, SydneyCash, Scott
Hove, Evan Blackwell, Jean-Luc
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,
Carabosse ;
Израда ликовних радова од
неуобичајених материјала.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

предложи
нетрадиционални
материјал за
рад;
 уради ликовни
рад од
нетрадиционалн
ог материјала;
 образложи
избор материјала
и
мотива.


Оцењивање
ликовних
радова
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11.

Трагом
наслеђа

2



12.

Стрип

2



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 културно-историјских и природних
знаменитости краја.
Посебни садржаји:
 Промоција професије;
 Промоција школе;
 Промоција одељења;
 Терапија путем уметности:
поставка изложбе, организовање
промоције радова путем
интернета и штампе;
 Маркетинг и брендови.






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, међусобни утицаји,
популарност школа и аутора код
нас и у свету;
Фестивали стрипа, музеји,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 прикупи
информације из
различитих
извора;
 дискутује о
знаменитостима
краја;
 уради
промотивни
ликовни рад.







Оцењивање
ликовних
радова

Оцењивање
препозна
ликовних
уметнички
цртеж у стрипу; радова
опише
традиционални
поступак
цртања стрипа;
нацрта ликовнографички рад.
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друштва;
Утицај стрипа на уметничке
правце, културу и друштво;
Оријентациони избор аутора:
RodolpheTopffer, WaltDisney,
OsamuTezuka, RichardOutcault,
SteveDitko, AlanMoore, FrankMiller,
Moebius, MasashiKishimoto,
KojiMorimoto, HiromuArakawa,
MatsuriHino, TakeshiObata, 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
одломака приче, песме, филма...
традиционалним или савременим
техникама.

Посебни садржаји:
 Анимирани филм;
 Израда сценарија за стрип,
графички роман, рачунарску
игрицу или анимирани филм;
 Студија фигуре у покрету;
 Колекција одеће, обуће или
накита инспирисана стрипом;
 Музика у анимираном филму.
13.

Времеплов

2





Свакодневни живот, проналасци,
открића, важни историјски
догађаји и личности, одевање,
намештај, архитектура, ликовна
уметност, музика, позориште,
плес, спорт, забава... од критскомикенске културе до краја XX века;
Ликовни приказ историјског
периода по избору ученика;
израда маски, костима, шешира,
перика, декорација, скица за
употребне предмете ...





наведе узроке
промена у
уметности током
историје;
прикаже
ликовним радом
специфичност
одабраног
историјског
периода.

Оцењивање
ликовних
радова

Посебни садржаји:
Пројекат свих одељења, тематска
забава – реконструкција
одабраног периода: израда
сценографије, костима, маски,
фризура, шминке, избор музике,
концерт, наступ хора, представа,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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плес, луткарско позориште...

14.

Улична
уметност

2











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:
EdgarMueller, JulianBeever,
KurtWenner, JeroenKoolhaas –
DreUrhahn, ErnestoNeto,
MarkJenkins, PeterGibson,
DavidChoe, Cityzenkane, Belx2,
LadyPink, KeithJive, Baer, RasTerms,
JonReiss (Bombit-документарни
филм), Blu (одабрани радови),
RinpaEshidan,
ReverseGraffitiProject;
Израда скице за мурал или графит
традиционалним материјалима
или у рачунарском програму.

 препозна естетске Оцењивање
ликовних
и идејне
радова
вредности
уличне
уметности;
 наведе
материјале
штетне по
здравље и мере
заштите;
 уради скицу за
мурал или
графит.

Посебни садржаји:
 Истраживање: улична култура,
музика и плес;
 Пантомима;
 Знамените грађевине Србије;
 Израда документарног филма.

15.

1
Ктитори,
мецене и
колекционари






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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни улогу и
Оцењивање
значај ктитора,
усмених
мецена и
одговора
колекционара у
историји
уметности;
 формира
електронску или
штампану збирку
уметничких
дела;
 образложи
избор
уметничких
дела.
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Приказ десет значајних
уметничких дела по избору
наставника, уз образложење
избора;
Одељенски обилазак
електронских: музеја,
галерија, културно-историјских
споменика, фестивала;
Улога колекционара или
инвеститора:
прикупљање и формирање
електронске или штампане
збирке уметничких дела по
избору ученика.

Посебни садржаји:
 Истраживање: значајне културно-уметничке манифестације у
Србији;
 Истраживање: институције културе
у Србији;
 Терапија путем уметности:
укључивање старије популације у
уметничке активности.
Укупан број часова:

33

Корелација: Музичка култура
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

МАСЕРИ
Медицинска географија-изборни
други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

33
1

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

/

/

Практична настава:

/

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:










Ред.
број

Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине;
Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи;
Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи;
Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи;
Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори;
Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора
географске средине;
Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу;
Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже;
Развијање самосвести, одговорно опхођење према себи и окружењу.
Тема

Број
часова

5
1.

Деловање
времена и климе
на организам
човека

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми










ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:


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
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наведе
временске и
климатске
елементе који
утичу на
здравље човека
(инсолација,
температура
ваздуха,
ваздушни
притисак,
ветрови,
влажност,
облаци и
облачност,
падавине)
објасни утицај
климатских
типова на
организам
човека
(медитеранска,
планинска,
континентална
...)
објасни промене
у организму
човека које
настају са

Вредновање
остварености исхода

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
(56 часова)
Место реализације
наставе
 Теоријска
настава се
реализује у
учионици
Препоруке за
реализацију
наставе
 Коришћење
савремених

2025

Школски програм

за приод 2018-2022. год.





здравље људи
Атмосферски
фронтови и
здравље;
Метеоротропна
обољења
Климатске
промене и
здравље
Аерозагађење и
здравље људи;
Мере заштите и
побољшања
квалитета ваздуха


















Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
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
загађиваче
ваздуха и мере
заштите

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.
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити кроз:
9. праћење
остварености
исхода
10. тестове знања
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2

Значај вода за
здравље људи

5








Вода као услов и
фактор здравља
Хидричне
епидемије
Тврдоћа воде и
здравље
Болести изазване
присуством
штетних
хемијских
материја у води
Проблем
загађености вода:
степен
загађености, мере
заштите и
пречишћавања
вода












3

Рељеф, земљиште,
биљни и
животињски свет и
њихов значај за
здравље људичај

4









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
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препозна облике
штетног дејства
загађујућих
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 загађеној води
објасни
штетност
наводњавања
пољопривредни
х култура
загађеном
водом
наведе
загађиваче воде
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
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јонизујуће
зрачење; Утицај
радона на
здравље
Утицај живог света
на здравље
Аероалергени
биљног порекла













4

Друштвеногеографске
карактеристике
територије и
утицај на здравље
људи

5








Природно
кретање
становништва
Србије
Механичко
кретање
становништва
Србије
Структуре
становништва и
здравље
Урбана и рурална
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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
буђи) и начин
њиховог
деловања на
здравље
зна проблеме у
вези са
природним
кретањем
становништва
наше земље
(наталитет,
морталитет,
природни
прираштај)
разуме утицај
миграција на
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насеља –
савремене
болести
Индустрија као
извор загађења
животне средине
– здравствени
аспект
Избор места
стамбене и
индустријске зоне
у граду
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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
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5

Социјалноекономске
карактеристике
територије и
утицај на здравље
људи



5







6

Савремене

5



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
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ђубрива у
пољопривреди
разликује
начине штетног
деловања
саобраћаја на
живот и здравље
људи (загађење
животне
средине,
ширење
заразних
болести,
саобраћајне
објасни разлике
у оболевању и
умирању међу
земљама са
различитим
животним
стандардом
наведе пример
болести која
одражава лоше
социоекономске
услове живота
(туберкулоза)
објасни важност
правилне
исхране за
здравље људи,
тј. последице
неправилне
исхране
зна
распрострањено
ст болести
изазваних
недовољном,
односно
претераном
исхраном
објасни облике
штетних утицаја
пореклом из
стамбене
средине
разликује врсте
професионалних
обољења,
превенцију и
заштиту
разликује врсте
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болести и
ендемска подручја
у нашој земљи

болести, њихова
распрострањенос
т 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







7

Географија
здравља

4







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
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и начине
ширења
заразних
болести, као и
њихову
превенцију
разликује
начине ширења
и превенције
болести
зависности
познаје
најзаступљеније
незаразне
узроке смрти у
Србији и у свету
(кардиоваскулар
не, малигне
болести)
познаје
размештај
ендемских
болести у нашој
земљи
(ендемска
нефропатија,
ендемска
гушавост,
ендемска
флуороза...)
познаје
географски
размештај
климатских
лечилишта у
нашој земљи
познаје
индикације и
контраиндикаци
је појединих
климатских
лечилишта
објасни појам
термалних и
минералних
вода
разликује
постанак и
класификацију
термалних и
минералних
вода
разликује
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Укупан број часова:

33

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
распрострањенос
т лековитог биља







физичка и
хемијска
својства
термалних и
минералних
вода
познаје
географски
размештај
термалних и
минералних
вода у Србији
познаје
географско
распрострањењ
е лековитог
биља
познаје својства
и делотворност
појединачних
биљних врста на
организам
човека
разуме утицај
фитонцида у
заштити
здравља људи

Корелација

Биологија
хемија

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Историја (одабране теме)
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 /14.08.2014. година. )
Теоријска настава: 33
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:

Настава у блоку:

Практична
настава:

Недељни фонд
часова:
Подела одељења у
групе:

-

Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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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 културноисторијске баштине.
Тема

Село и град
некад и сад

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ пo теми






задатак
наставника
је да на
почетку
школске
године од
дванаест
понуђенихн
аставних
тема,
ученицима
предложи
шест, од
којих ће
они, као
група, у
складу са
својим
склоностим
а, изабрати
четири,
Свакој од
четири теме
које буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђени
х наставним
планом.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
предграђа;
боемске четврти;
појава модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација,
метро, проблем
загађења,
одношење и
складиштење
отпада; становање
– грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика
у начину
становања између
села и града и
између
припадника
различитих
друштвених
слојева, миграције;
осветљење – гас и
струја; грејање,
употреба соларне

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми
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
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.


Вредновање
остварености
исхода
вршити кроз:




праћење
остваренос
ти исхода
тестове
знања.
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енергије, кућни
апарати;
оплемињивање
стамбеног
простора).
Живот у српским
градовима и
селима у XIX и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица,
„дивља” насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз – фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства;
задруга, моба,
позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –
град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара –
Милоша, Михаила,
Милана и
Александра
Обреновића, кнеза
Александра и
краљева Петра и
Александра
Карађорђевића,
Николе Петровића,
резиденције
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2.

Култураодева
ња и исхране
некад и сад
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Култура одевања
од антике до
данас
(материјали,
начин обраде и
бојење, разлике у
одевању код
припадника
различитих
друштвених група;
појава вештачких
материјала,
стилови у
одевању, модне
куће, појава
модне индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих у
читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).
Одевање код
Срба кроз
историју(материја
ли и тканине –
кудеља, конопља,
чоја, крзно, кожа,
лан, свила;
разлика у
одевању код Срба
у Хабзбуршком и
Османском
царству, као и код
припадника
различитих
друштвених група;
грађанско одело и
европски узори у
облачењу српског
грађанског
сталежа;
униформе
државних
чиновника,
лекара, цариника,

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
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 исхране
код Срба кроз
историју;
наведе и упореди
карактеристике
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3.

Војска, оружје
и рат некад и
сад
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професора Лицеја
и гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња,
савремени начин
одевања).
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”).
Војска, оружје и
рат кроз историју
(војничка опрема
– одећа, оклопи,
штитови, оружје;
родови војске,
опсадне справе,
увежбавање
ратничких
вештина, витешки
турнири, мегдани,
појававатреног
оружја – од
примитивних
пушака аркебуза и
мускета до
разорне
артиљерије;
увођење стајаће

исхране у
различитим
историјским
периодима.

 уочи основна
обележја
ратова и војне
организације и
технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
начину
ратовања кроз
историју;
 уочи
карактеристик
е развоја
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4.

Новац и банке
кроз историју

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



војске, развој
модерне војне
стратегије и
тактике – појава
генералштаба,
униформе и војна
одликовања;
војно
образовање,
живот војника у
рату и миру; жене
у војсци;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања, највеће
војковође).
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).

оружја и војне
организације;
 уочи основна
обележја војне
организације
код Срба кроз
историју;
 наведе и
упореди
карактеристик
е ратовања у
различитим
периодима;
 разуме улогу
појединца у
рату
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату и
његовим
последицама на
живот људи.

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







уочи основне
карактеристик
е и функције
новца од
антике до
савременог
доба;
изведе
закључак о
улози и
значају банака
кроз историју;
уочи основна
обележја
историјата
српског новца
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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
израђиван
новац,
историјски
феномен
„кварења”
новца; ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
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).

и банака кроз
историју;
примени стечено
знање о новцу и
банкама у
свакодневном
животу
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Верски живот
и обичаји
кроз историју

за приод 2018-2022. год.
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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 између
католика,
протестаната,
православаца,
муслимана,
Јевреја; атеизам).

уочи основна
обележја
веровања од
праисторије до
савременог
доба;
 наведе и
упореди
карактеристик
е 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
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Образовање и
васпитање
кроз историју

за приод 2018-2022. год.
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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...).
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 –
награђивање 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,

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања
кроз историју;
 опише развој
система
образовања и
васпитања код
Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристик
е образовања
и васпитања у
различитим
периодима;
 изведе
закључак о
значају
образовања и
васпитања у
животу људи;
препозна
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања
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7.

Комуникације,
путовања и
туризам некад
и сад

за приод 2018-2022. год.
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,гости
онице и хотели,
бање).
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опише развој
комуникација
од
праисторије
до савременог
доба;
наведе и
упореди
карактеристик
е
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
комуникација
ма;
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за приод 2018-2022. год.
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, народа и
њихових култура

8.

Друштвени и
породични
живот кроз
историју
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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,радн
и 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,

идентификујео
сновна
обележја
друштвеног
живота од
антике до
данас;
 идентификујео
сновна
обележја
породичног
живота од
антике до
данас;
 наведе
основна
обележја
друштвеног
живота код
Срба кроз
историју;
 наведеосновна
обележја
породичног
живота код
Срба кроз
историју;
 упореди
карактеристик
е 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
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за приод 2018-2022. год.
породични
празници,
традиционални и
модерни погледи
на породицу;
промене у
односима међу
половима...).

9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија
кроз историју



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



Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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за приод 2018-2022. год.
пројекција,филм
као извор
информација о
догађајима;
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;
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за приод 2018-2022. год.
почетак рада
прве радиостанице – 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).

10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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









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;
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11.

Грбови и
заставе некад
и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

за приод 2018-2022. год.



услова и
хигијенских
прилика на појаву
болести; најчешће
болести и
епидемије,
народна
медицина и
надрилекарство,
манастирске
болнице; прве
болнице и лекари,
отварање
болница у Србији
у време кнеза
Милоша,
оснивање
Медицинског
факултета у
Београду...).



разуме значај
хуманитарних
организација и
њиховог
деловања.

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

 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.
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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,
Карађорђевића,
Обреновића и
ПетровићаЊегоша, лав
Бранковића и
ПетровићаЊегоша, вук
Балшића,
љиљани
Котроманића...).
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12.

Спорт некад и
сад


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
пастирске игре
као прва спортска
надметања, прва
спортска друштва,
оснивање Српског
олимпијског клуба
1910, учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва
и клубови;
савремени спорт
и спортски живот).

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
карактеристик
е спортских
надметања у
различитим
периодима;
опише развој
спортског живота
код Срба.
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Хемија (изборни)
Други

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015. година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:











Ред.
број

1.

Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање;
Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене;
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког
мишљења;
Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Тема

Дисперзни
системи

Број
часова

6

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

 Класификације дисперзних
система
 Раствори и растворљивост
 Квалитативни и
квантитативни састав
раствора
 Разблаживање раствора
 Колигативна својства
раствора неелектролита

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:







Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености исхода

Вредновање
изводи
израчунавањ остварености исхода
вршити кроз:
а у којима
користи
податке о
 усмену
растворљиво
проверу
сти
знања
супстанце на
 писану
датој
проверу
температури
знања
објасни
утицај
температуре
на
растворљиво
ст супстанци
израчуна
масени
процентни
садржај
раствора,
количинску
концентраци
ју, масену
концентраци
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2.

Раствори
електролита

10

 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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ју и
молалност
раствора
објасни
снижење
тепмператур
е мржњења,
повишење
температуре
кључања
раствора у
односу на
растварач
објасни
феномен
осмотског
притиска
раствора

Вредновање
 објасни
електролити остварености исхода
вршити кроз:
чку
дисоцијацију
 усмену
 хемијским
проверу
једначинама
знања
представи
еектролитич
 писану
ку
проверу
дисоцијацију
знања
јаких и
слабих
електролита
 примени
степен
дисоцијациј
е као
критеријум
за процену
јачине
електролита
 израчунава
концентраци
ју јона у
растворима
јаких и
слабих
електролита
на основу
степена
дисоцијациј
е
 примени
константу
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3.

Стехиометријска 10
израчунавања

за приод 2018-2022. год.





Основни хемијски закони
Квалитативно и
квантитативно значење
хемијских формула
Квалитативо и

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

дисоцијациј
е као
критеријум
за процену
јачине
електролита
 објасни
јонски
производ
воде
 тумачи
појмове :
киселина,
база,
амфолит и
коњуговани
пар у светлу
протолитичк
е теорије
 објасни
деловање
пуферских
система по
теорији
електролити
чке
дисоцијациј
е
 зна
пуферске
системе
телесних
течности
 израчунава
концентраци
ју
водоникових
и
хидроксидн
их јона у
пуферским
системима
објасни разлику
колигативних
својстава
раствора
електролита и
неелектролита
Вредновање
 објасни
квалитативно остварености исхода
вршити кроз:
и
квантитативн
 усмену
о значење
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квантитативно значење
хемијских
хемијских једначина
формула
Типови хемијских реакција-  израчуна
оксидоредукционе
масени
реакције
елементарни
састав
Стехиометријска
једињења на
израчунавања на основу
основу
хемијских једначина
молекулске
формуле
 одреди
емпиријску
формулу
једињења на
основу
масеног
елементарног
процентног
саства
једињења
 објасни
квалитативно
и
квантитативн
о значење
хемијске
једначине
 пише
хемијске
једначине
важних
хемијских
реакција
 одреди
коефицијенте
у хемијским
једначнама
 тумачи појам
оксидациног
броја
 разликује
оксидационо
и редукционо
средставо у
реакцији
оксидоредук
ције
 примени
метод
електронског
биланса за
одређивање
коефицијенат

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



проверу
знања
писану
проверу
знања
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за приод 2018-2022. год.
а у једначини
реакције
оксидоредук
ције
врши
израчунавања
из хемијских
једначина на
основу
количинских,
масених односа
и односа броја
честица
реактаната и
продуката у
реакционом
систему

Укупан број часова:

33

Корелација:

Биологија, Физика

Масер
Хемија биомолекула –изборни предмет
други

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и
друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми



1.

Угљени хидрати

6/
Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Хемијска
структура и
својства
моносахарида:
пенотозе (рибоза
и дезоксирибоза),
хексозе (глукоза,
маноза,
фруктоза)
Хемијска

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној
темиученик ће бити у
стању да:




Фишеровим
пројекционим
формулама
представи
структуру молекула
моносахарида
ојасни настајање
цикличних
(полуацеталних и
полукеталних)
облика молекула
моносахарида





тестове
знања
активност
на часу
усмену
проверу
знања
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2.

Липиди

6/
Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.







структура и
својства
олигосахарида:
малтоза, лактоза,
сахароза
Хемијска
структура и
својства
полисахарида:
скроб, целулоза,
гликоген
Улогa угљених
хидрата

Класификације
липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска структура
неосапуњивих липида
Стероидни хормони
Биолошки значај
липида



Хејвортовим
перспективним
формулама прикаже
цикличне форме
молекула
моносахарида
 објасни разлику
између Фишерових
и Хејвортових
формула
моносахарида
 објасни појам
аномерије
 хемијским
једначинама
представи:
дехидратацију,
епимеризацију,
грађење гликозида,
редукцију и
оксидацију
моносахарида
 тумачи биолошки
значај
моносахарида
 објасни настајање
гликозидне везе
међу 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
 разуме





Фармацеутско-физиотерапеутска школа

критеријуме за
класификацију
липида
наведе и
класификује
осапуњиве
липиде према
хемијском
саставу
тумачи
биолошки
значај масти и
уља,
фосфоглицерид
а,
сфинголипида и




тестове знања
активност на
часу



усмену
проверу
знања
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8/
Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.

3.







Протеини

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


















4.

Нуклеинске
киселине

4/
Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.






Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и
пиримдинске базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција
ДНК и РНК
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воскова
наведе и
класификује
неосапуњивие
липиде
тумачи
биолошки
значај
холестерола,
жучних
киселина и
стероидних
хормона
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
објасни разлику
између 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
киселина




тестове знања
активност на
часу



усмену
проверу
знања





тестове знања
активност на
часу
усмена провера
знања
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2/

5.

Витамини

Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.

Укупан број часова:

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

26

Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска структура
липосолубилних
витамина
Хемијска структура
хидросолубилних
витамина










усмена
провера
знања
тестове знања
активност на
часу

Корелација:
Хемија,
Медицинска
биохемија

Фармацеутски техничар
Медицинска информатика
Други разред

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 8/ 2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

сбјасни
биолошки
значај витамина
 примењује
номенклатуру
витамина
 тумачи физичка
сввојства
липосолубилни
х витамина
 објасни
хемијску
структуру
витамина А1 и
његовог
провитамина
 тумачи физичка
сввојства
хидросолубилн
их витамина
 објасни
хемијску
структуру
витамина С
објасни улогу
антиоксиданаса у
биолошким
системима


33
1

/

Вежбе:

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/

Подела одељења у групе:

2
Циљеви предмета:
 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.
Број
Ред.
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
Вредновање
часова
По завршеној теми ученик
број
Тема
по теми
остварености
ће бити у стању да:
исхода
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информатика

за приод 2018-2022. год.


4








2.

Медицински подаци и
информације

4








3.

Примена рачунара
у здравству

10










Здравствени
информациони
систем



6



4.




Појам и дефиниција
информација,
информатике и
медицинске
информатике;
Историјски развој
медицинске
информатике;
Информације и њихов
значај у медицинским
истраживањима и
медицинској пракси.
Примена медицинске
информатике
Утврђивање разлике
између медицинског
податка и медицинске
информације;
Врсте медицинских
података (говорни,
писани, нумерички,
биосигнал, слика);
Врсте медицинских
информација
(примарне,
секундарне и научне);
Важност медицинске
информације за
успешан исход
лечења пацијената
(правило 5П).

Примена рачунара у
здравству;
Нивои примене
рачунара у медицини;
Електонски
здравствени картон;
Здравствене књижице
са бар кодом;
Примена рачунара у
ординацији;
Примена рачунара у
медицинским
лабораторијама;
Примена рачунара у
апотеци;
Примена рачунара у
фондовима
здравственог система.
Појам ЗИС-а;
Предности ЗИС-а у
односу на
традиционални
здравствени систем;
Пацијент у ЗИС-у;
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дефинише појам
медицинске
информатике;
да сагледа значај
информатике у
медицинским
исраживањима и
медицинској
пракси;




























сагледа разлику
између
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.
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.



објасни појам ЗИС-а;
направи поређење
између
традиционалног
здравственог
система и ЗИС-а;



















активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
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Здравствени радник у
ЗИС-у;
Сигурност и заштита
података у ЗИС-у.





5.

Примена рачунара
у
дијагностиковању

5








Компјутеризована
томографија (ЦТ)примена;
ПЕТ скенери-примена;
Магнетна резонанцапримена;
Ултразвук--примена;
Виртуелна
ендоскопија-примена









Појам телемедицине;
Историјски развој
телемедицине;
 Методе
телемедицине: (storeand-forward (“снимии-проследи”) и realtime технологија
(пренос података у
реалном времену,
“уживо”);
 Телеконсултације;
 Теледијагностика;
 Телемониторинг
(теленадзор);
 Теленега;
 Телеконзилијум;
 Телеобразовање и
телеобука
(телеедукација)
 Телехирургија;
 Роботи у
телехирургији;
 Примери
телехирургије и
значајни датуми у
свету и у Србији.
Корелација:





6.

Телемедицина

Укупан број часова:

4

33
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сагледа улогу и
место пацијента и
здравственог
радника у ЗИС-у;
сагледа значај
сигурности и
заштите података у
ЗИС-у.
сагледа значај
савремене
иформационокомуникационе
технологије у
дијагностиковању;
сагледа предност
компјутеризоване
томографије над
класичним
ренгендским
снимком;
објасни примену
магнетне
резонанце,
ултазвука и
виртуелне
ендоскопије.
објасни појам
телемедицине;
разликује методе
телемедицине;
сагледа предности и
недостатке
телемедицине у
односу на класичну
телемедицину;
разуме значај
телемедицине у
ургентној медицини.





















домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне свеске
домаће
задатке
тестове знања
практичног
рада на
рачунару

Рачунарство и информатика, стручни
предмети

2058
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Образовни профил:
Називпредмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Mасер
Неурологија
други

Правилник о наставномплану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветнигласник'', бр. 9 / 17.08.2015 година. )
Вежбе:
Годишњифондчасова: Теоријсканастава:

Недељнифондчасова:
Поделаодељења у
групе:

33
1

Настава у блоку:

/

Практичнанастава:

/
/

/
/

/

– Стицање знања о значају и циљевима неурологије, општим карактеристикама, клиничкој слици,
дијагностици и терапији неуролошких болести;
– Стицање знања о патологији и патогенези неуролошких болестии поремећаја;
– Стицање знања о врсти, значају и деловању узрока у настанку неуролошких болести.
Ред.
број

1.

Тема

Општа
неурологија

Број
часова

16

ПрепоручениСАДРЖАЈИпоте
ми

Дефиниција, значај и
обим медицинске
дисциплине
неурологије;
 Поделанервногсистема;
 Мотилитет и
поремећаји;
 Сензибилитет и
поремећаји;
Рефлекси (физиолошки и
патолошки).


ИСХОДИ
Позавршенојтемиученикћ
ебити у стањуда:

разуме настанак
разуме настанак
неуролошких
болести;
 разуме разлику
измећу
физиолошког и
патолошког
поремећаја
мишића,
сензибилитета,
тонуса и
рефлекса;
препозна поремећаје
мотилитета,
сензибилитета и
патолошке рефлексе.


Вредновањеостварено
стиисхода

Напочетку теме
ученике упознати са
циљевима и
исходима наставе /
учења, планом рада
и начинима
оцењивања.
Реализација наставе:


теоријска настава
(33 часа)

Место реализације
наставе
 учионица
Препоруке за
реализацију наставе
 Активна
теоријска настава
 Настава методом
демонстрације –
графофолије,
слајдови, атлас,
видеопрезентације,
рачунар.

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 тестове знања
 усмено излагање
 активност на часу
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за приод 2018-2022. год.
домаћи задатак.
Препоручени број
часова по темама:
 Општа
неурологија ( 13
часова).
 Специјална
неурологија ( 20
часа).


2.

Специјална
неурологија

Укупан број часова:

17

33

Узроци нервних
обољења;
 Акутни енцефалитис;
 Мијелитиси (вирусни,
трансверзални)
 Неуритиси (фацијалис,
радијалис,
исхијадикус);
 Мултипла склероза;
 Паркинсонова болест;
 Васкуларна обољења
мозга и кичмене
мождине:
интрацеребрална
хеморагија, тромбоза
церебралних артерија,
емболија церебралних
артерија;
 Епилепсија - учесталост,
врста, терапија и
социјално-медицински
значај;
Мишићна обољења: дечја
церебрална парализа и
прогресивна дистрофија
мишића.
Корелација: КОРЕЛАЦИЈА
СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Здравствена
психологија
 Патологија
 Анатомија и
физиологија
 Хигијена и здравствено
васпитање
 Основи неге и
рехабилитације


Фармацеутско-физиотерапеутска школа









дефинише нервна
и мишићна
обољења;
наведе узроке
нервних и
мишићних
обољења;
наведе и препозна
симптоме и знаке
нервних и
мишићних
обољења;
наведе најважније
дијагностичке
процедуре у
неурологији.
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за приод 2018-2022. год.
ТРЕЋИ РАЗРЕД

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Српски језик и књижевност
трећи

Просветни гласник бр.7 од 2014.године
Теоријска настава:

Годишњи фонд
часова:

52
52

Недељни фонд
часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

/
/

/
/

/
/

Подела одељења у
групе:

/

Циљеви предмета:








Ред.
број

Упознавање са основним одликама правца, представницима и њиховим делима
Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима
Систематизовање знања о основним правилима грађења речи
Упознавање ученика са основама лексикологије
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
Тема

Модерна
1.

Број
часова

9

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

 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:
„Вече на шкољу“
 Јован Дучић:
„Јабланови“
 Милан Ракић:
„Долап“,
„Искрена песма“
 В. П. Дис:
„Тамница“,
„Можда спава“
 Сима

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 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

Вредновање
остварености исхода

Праћење
остварености
теме кроз
тестове,
усмено и
писано
изражавање и
писмене
задатке
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Пандуровић:
„Светковина“
 Бора Станковић:
„Нечиста крв“,

2.

Међуратна
књижевност

9

 Европска
књижевност
између два рата
Одлике
експресионизма,
футуризма,
надреализма











3.

Савремена
књижевност

7

 наведе одлике
праваца,
представнике и
њихова дела
 наведе
манифесте,
књижевне
покрете и струје у
књижевности
В. Мајаковски:
између два
„Облак у
светска рата
панталонама“

успостави
Р. Тагора:
узајамни однос
„Градинар“
књижевних дела
(избор)
и времена у коме
Српска међуратна
су настала
књижевност

анализира
М. Бојић: „Плава
одабрана дела,
гробница“
износи запажања
Д. Васиљев:
и ставове
„Човек пева
после рата“
М. Црњански:
„Суматра“
М. Црњански:
„Сеобе I“
И. Андрић: „Мост
на Жепи“
И. Андрић: „На
Дрини ћуприја“
Р. Петровић:
„Људи говоре“
(избор)

 Савремена српска
књижевност
у другој
половини 20. века
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Савремена
поезија - (по
избору обрадити
песму Васка
Попе, Миодрага
Павловића или
Десанке
Максимовић)
Савремена

 изнесе своје
утиске о
прочитаним
делима
савремене српске
књижевности
 уочи одлике
савремене
књижевности на
прочитаним
делима
 уочи разлику
између
књижевног дела
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4.

Лексикологија

6















5.

Синтакса

5

6.

Правопис

6

проза - Иво
Андрић:
„Проклета
авлија“
Савремена
драма – Душан
Ковачевић:
драма по избору
Синонимија
Хомонимија
Антонимија
Полисемија
Састав лексике
српског
књижевној језика
Дијалектизми
Архаизми и
историзми
Вулгаризми
Неологизми
Жаргонизми
Термини
Фразеологизми
Речници и
служење њима

 Синтаксичке
јединице
 Основне
реченичне и
синтагматске
конструкције
 Систем зависних
реченица
 Систем
независних
реченица
Напоредне
конструкције
 Правописни
знаци
 Општа правила
интерпункције у
реченици
 Скраћенице
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и његове
интерпретације у
филмској и
позоришној
уметности


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

 одреди
синтаксичке
јединице у
реченици
 препозна типове
зависних,
независних
реченица и
напоредних
конструкција

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

Укупанбројчасова:

10







52

Корелација:

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Говорне вежбе
Школски писмени
задаци 2х2+2
 Писање молбе,
жалбе,
биографије…

 износи став,
користи
аргументе и
процењује опште
и сопствене
вредности у
усменом и
писаном
изражавању
 примени одлике
административно
г стила
 примени вештину
комуникације у
ситуацијама
везаним за струку

Интегративни наставни приступи са општим и стручним
предметима, са уметничким, образовним и културним
институцијама, у редовној и процесној настави у складу са темом
и наставним садржајем.

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Масер
Физичко васпитање
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014 година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

52
2

Подела одељења у групе:

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:
 Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
 Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални
рад на њима;
 Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
 Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.
Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Тема

1.

2.

 Здравствена
култураи
физичка
активност,
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода;

 Развој
моторичких
и
функционал
них
способности
човека, као
основа за
реализовањ

Оквирни број
часова по
темама
 Тестирање
и провера
савладанос
ти
стандарда
из основне
школе (6
часова)
 Теоријских
часова (1 у
првом и 1 у
другом
полугодиш
ту).
 Спортска
игра: по
избору
школе(40
часова)
 Провера
знања и
вештина (4
часа).

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у
стању да:

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

 Препозна
везе између
физичке
активности и
здравља;
 Објасни
карактеристик
е 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;

 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

 Именује
моторичке
способности
које треба
развијати, као
и основна
средства и
методе за
њихов развој;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

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
физичких
способности
ученика и
постигнућа у
спортским
играма
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е
постављени
х циљева и
исхода;

 Усвајање
знања,
умења и
вештина из
спортских
грана и
дисциплина
као основа
за
реализовањ
е
постављени
х циљева и
исхода;

за приод 2018-2022. год.
крајњем положају),
 Полигони спретности и
окретности и спортске
игре;
 Аеробик;

 Програм по
избору
ученика:

 Примени
адекватна
средства
(изводи
вежбе) за
развој и
усавршавање
моторичких
способности
из: вежби
обликовања,
атлетике,
гимнастике,
пливања и
спортских
игара за
развој: снаге,
брзине,
издржљивост
и, гипкости,
спретности и
окретности;

 Ритмичка
гимнастика
и народни
плесови;

 Спортска
игра
(по избору);

 Рукомет;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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 Фудбал;

 Кошарка;

 Одбојка;

 Пливање;

 Борилачке
вештине;

Клизање,
скијање;

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ
УЧЕНИКА

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Кратко опише
основне
карактеристик
е и правила
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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
избор
у)
- Понављање и
учвршћивање раније
обучаваних елемената
игре.
- Даље проширивање и
продубљивање техничкотактичке
припремљености ученика
у складу са изборним
програмом за дату игру.



РУКОМЕТ
- Увежбавати основне
техничке елементе који
су предвиђени
програмским садржајима
за основну школу.
- Покривање и откривање
играча, одузимање лопте, 
ометање противника.
Општи принципи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

атлетике,
гимнастике и
спортске
гранедисциплина
које се уче;
Демонстрира
технику
дисциплина
из атлетике и
гимнастике
(вежби на
справама и
тлу) , поседује
вештину,
технику и
тактику
спортске игре
као и вежбе
из осталих
програмом
предвиђених
садржаја
Детаљније
опише
правила
спортске
гране за коју
показује
посебан
интерес - за
коју школа
има услове;
Објасни због
којих је
карактеристик
а физичког
васпитања
важно, да
активно
учествује у
процесу
наставе и да
самостално
спроводи
одређен
програм
физичке и
спортске
активности;
Жели да се
бави
физичким,
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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
међушколским
такмичењима.
ФУДБАЛ
- Увежбавати основне
техничке елементе који
су
предвиђенипрограмским
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
међушколским
такмичењима.
КОШАРКА
- Увежбавати основне
техничке елементе који
су предвиђени
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.
Постављање и кретање
играча у нападу и
одбрани. Одбрана
„зоном“ и „човек на
човека“. Напад против

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

односно
спортским
активностима,
пошто
сагледава
(детектује)
позитивне
карактеристик
е 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
ужива у
дружењу и
контактима;
 Доводи у везу
свакодневни
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ових врста одбрана.
Контранапад у разним
варијантама и принцип
блока.
- Правила игре и суђење.
- Учествовање на
разредним и школским
такмичењима.
ОДБОЈКА
- Увежбавати основне
техничке елементе који
су предвиђени
програмским садржајима
за основну школу
- Техника одбојке. Игра са
повученим и истуреним
центром. Смечирање и
његова блокада.
Уигравање кроз
тренажни процес.
- Правила игре и суђења.
- Учествовање на
одељенским , разредним
и међушколским
такмичењима.
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 међушколским
такмичењима.
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
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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 (да
ли си ово
намерно
избацио?.
Објасни да
покрет и
кретање, без
обзира на то
којој врсти
физичке,одно
сно спортске
активности
припада, има
своју естетску
компоненту
(лепота
извођења,
лепота
доживљаја);
Ужива у
извођењу
покрета и
кретања;
Наводи
основне
олимпијске
принципе и
примењује их
на школским
спортским
такмичењима
иу
слободном
времену;
Препозна
нетолерантно
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ученика предлаже
наставни програм.
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.

Укупан број часова:

52

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

Корелација:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
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Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
масер
математика
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

26
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења;
2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
3. Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
4. Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни
односи и трансформације;
5. Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;
6. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у
раду.
Број

Редброј
Тема

часова

15

1.

Аналитичка
геометрија у равни

ИСХОДИ
Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

 Декартов координатни
систем у равни.
Координате тачке и
растојање између две
тачке
 Једначина праве у
Декартовом
правоуглом
координатном
систему. Општи и
екплицитни облик
једначине праве
 Једначина праве
одређена тачком и
коефицијентом правца
 Једначина праве
одређена двема
тачкама
 Узајамни положај две
праве
 Нормални облик
једначине праве и
растојање тачке од
праве
 Једначина кружнице
 Узајамни положај
праве и кружнице
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По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 израчуна
растојање
између две
тачке и обим
троугла ако су
дате
координате
његових темена
 разликује
општи облик
једначине
праве од
екплицитног
облика и
преведе један
облик у други
 објасни
положај праве у
координатном
систему у
зависности од
коефицијента
правца
 одреди
једначину
праве одређену
датом тачком и

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
 активност
ученика на
часу;
 усмену
проверу
знања;
 писмену
провера
знања;
 тестове
знања.
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7

2.

 Прост каматни рачун
 Примена простог
каматног рачуна (рад
са меницама и са
рачуном штедног
улога, потрошачки
кредити)
 Појам сложеног
каматног рачуна







Елементи
финансијске
математике



Укупан број часова:

22
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датим
коефицијентом
правца
одреди
једначину
праве одређену
датим двема
тачкама
примени услов
паралелности
две праве
израчуна
растојање тачке
од праве
преведе општи
облик
једначине
кружнице у
канонски
одреди центар
и полупречник
кружнице
испита
међусобни
положај праве
и кружнице
примени
каматни рачун
(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 између
простог и
сложеног
каматног
рачуна на
датом примеру

Корелација
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
МАСЕР
Социологија са правима грађана
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 2014 година.)
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

26
Један час

Подела одељења у групе:





Циљеви предмета:Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и

изазовима које доноси развој савременог друштва
Развија способност, код ученика, за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и
хуманом друштву;
Унапређује ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања
аргументованог става;
Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Структура и
организација
друштва

7



Држава и
политика

5

 Политика - вештина

Ред.
број
Тема

1.

2.

Појам и елементи
друштва
 Друштвене групе
 Брак и породица
 Друштвена подела
рада
 Друштвено
раслојавање
 Друштвене установе и
организације
Насеља и становништво

управљања друштвом
 Појам и развој








демократије
Конститутивни
елементи државе
Подела власти
Oрганизације грађана
Политичке партије
Избори
Скупштина
Државни органи

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 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
између њих
 разликује
особености сеоског
и градског
становништва
 опише улогу
политике у друштву
 објасни појам,
развој и облике
демократије
 разликује
законодавну,
извршну и судску
власт
 разликује
удружења грађана
и политичке партије
 препозна

Вредновање
остварености
исхода

 праћење
остварености
исхода
 тестови знања
 тестови
практичних
вештина

2074

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
власти
 Облици аутономије
 Демократска локална
самоуправа








3

Грађанин и
његова права и
слободе

3

4

Устав и правна
држава у
Републици
Србији

3

5

Култура и
друштво

5

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

 Политичке слободе и
права грађана
 Економске слободе и
права грађана
 Личне слободе и
права грађана
 Остале слободе и
права грађана
 Заштита уставом
гарантованих права и
слобода
 Значење Устава
Републике Србије
 Принципи уставност и
законитости
 Уставни суд
 Редовни судови

 схвати људска

 Појам културе и
цивилизације
 Религија
 Настанак религијског
мишљења
 Монотеистичке
религије
 Хришћанство

 уочи разлику и
сличности између
културе и
цивилизације
 схвати настанак
религије и
религијског
мишљења

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

права и слободе и
свој положај у
друштву
 зна накоји начин
се штите права и
слободе грађана

 схвати значај устава
као највишег
правног акта
 разликује устав од
закона
 направи преглед
развоја уставности
у Србији
 уочи значај
владавине права и
правне државе
 зна основне
одредбе Устава
Републике Србије
 схвати
функционисање
правосудног
система Републике
Србије
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 Обичај и морал
 Уметност

Масовна култура

6

Друштвене
промене и развој
друштва

Укупан број часова:

3

 Појам и врсте
друштвених промена
 Друштвена
покретљивост
 Друштвени развој

26

Корелација:

 идентификује
монотеистичке
религије и
објасни
специфичности
хришћанства
 разликује обичај
и морал
 схвати разлику
између
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

Историја

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Школски програм
Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Масажа
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 /17.08.2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

52

260

2

10

Настава у блоку:

Практична настава:

180

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:







Ред.
број

Стицање знања о појму и карактеристикама миотерапије, о етиологији тригер тачака и
терапијским ефектима ове терапије, индикацијама и контраиндикацијама за миотерапију и
оспособљавање ученика за извођење миотерапије;
Стицање знања о појму и карактеристикама ароматерапије,методама ароматерапије,дејству
етарских уља на људски организам, индикацијама и контраиндикацијама за
њихову примену оспособљавање ученика за извођење ароматерапије;
Стицање знања о историјском развоју и теорији shiatsu масаже,појму и карактеристикама shiatsu
масаже ,индикацијама и контраиндикацијама за shiatsu масажу
и оспособљавање ученика за извођење shiatsu масаже;
Стицање знања о значају рефлексологије и рефлексног лука,о теорији посматрања људског тела
кроз стопало,о дејству рефлексотерапије, индикацијама и контраиндикацијама и
оспособљавање ученика за извођење рефлексотерапије;
Стицање знања о дејству Yumeiho масаже, индикацијама и контраиндикацијама и
оспособљавање ученика за извођење Yumeiho масаже.
Модул

Миотерапија

Број
часова

36

1.

Препоручени САДРЖАЈИ по модулу

ИСХОДИ
По
завршеноммодулу
ученик ће бити у
стању да:

Вежбе:
 Припрема просторије , масера и
пацијента за миотерапију;
 Одређивање почетног положаја
за миотерапију;
 Уводна масажа дате регије и
детекција тригер тачака;
 Техника извођења миотерапије
вратно-лопатичне регије;
 Техника извођења миотерапије
лумбално-глутеалне регије;
 Индикације и контраиндикације
за миотерапију .





изводи
миотерапију
вратнолопатичне и
лумбалноглутеалне
регије;
идентификује
тригер тачке.

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

Вежбе у блоку:

Увежбавање усвојеног знања и
вештина из миотерапије.

2

34

АРОМАТЕРАПИЈА

Теорија:
Теорија:
 Појам и карактеристике
 објасни појам и
ароматерапије;
кактеристике
 Метода ароматерапије;
ароматерапије;
 Опште особине,састав,квалитет и  наведе методе
контрола квалитета етеричних
ароматерапије;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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за приод 2018-2022. год.
уља;
Методе добијања етеричних
уља;
Основна правила ароматерапије;
Индикације и контраиндикације
за примену ароматерапије.

3

SHIATSU
МАСАЖА

166

објасни опште

особине,
састав,

квалитет и

контролу
квалитета
етеричних уља;
Вежбе:
 наведе
 Врсте и карактеристике
индикације и
етеричних уља ( јасмин, наранџин
контраиндикац
цвет, лимун, камилица, чемпрес,
ије за примену
ружа, еукалиптус, бергамонт...)ч
ароматерапије.
 Врсте основних уља ( бадемово, Вежбе:
уље пшеничних
 примени
клица,бресквино,маслиново,кајс
одговарајући
ијино, сунцекретово...)ч
ароматерапиј
 Мешање етарских уља са
ски третман;
основним уљима;
 примени
 Правилан избор етарских уља у
одговарајуће
зависности од индикација;
етарско уље
 Одређивање количине уља
за дату
потребне за масажу;
индикацију.
 Aромакупке и аромасауне;
 Aроматерапијски третмани –
инхалација;
 Могућности комбиновања
различитих видова
ароматерапије;
 Посуде за отпаравање и
распршивачи као просторне
методе арома терапије;
 Индикације и контраиндикације
за примену ароматерапије.
Вежбе у блоку:
Увежбавање усвојеног знања и
вештина из ароматерапије
Теорија:
Теорија:
 Историјски развој, пoјам и
 објасни
карактеристике shiatsu масаже;
историјски
 Здравље на источњачки начин;
развој и
 Теоријe на којima је заснована
теорију
shiatsu масажа (yin – yang
shiatsu
теорија, теорија 5 елемената)
масаже;
 Меридијани и акупресурне тачке;  објасни
 Најчешће коришћене
карактеристи
акупресурне тачке;
ке shiatsu
 Ефекти shiatsu масаже;
масаже;
 Индикације и контраиндикације  наведе
за shiatsu масажу.
индикације и
Вежбе:
контраиндика
 Приступ пацијенту, индикације и
ције.
контраиндикације за масажу;
Вежбе:
 Изглед просторије и основни
 изводи све

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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4

РЕФЛЕКСОТЕРАП
ИЈА

за приод 2018-2022. год.

48

услови у којима се изводи shiatsu
фазе shiatsu
масажа;
третмана
 Припрема просторије, масера и
одговарајући
пацијента Објаснити;
м притиском
 Yin – Yang;
и додиром,
 Kyo – Jitsu тачке;
уз адекватно
 5 елемената;
дозирање, и у
 Меридијани и акупресурне тачке
правилним
на њима;
временским
 Техника shiatsu масаже
интервалима;
(притисак и истезање)
 примени
 Техника дисања;
добру
 Дозирање и временски интервал
технику
shiatsu масаже;
дисања.
 Фазе третмана – подела по
сегментима ;
 Субјективни осећај пацијента на
спроведену масажу.
Вежбе у блоку:
Увежбавање усвојеног знања и
вештина из shiatsu масаже.
Теорија:
Теорија:
 рефлексотерапија- Историјски
 објасни
развој, пoјам и карактеристике
теорију
 грађа и функција стопала и шаке
рефлексологи
 Теорија бола - рефлексологија у
је,
дијагностици
рефлексног
 Рефлексни лук – карактеристике
лука и
и значај
физиолошког
 Посматрање људског тела кроз
дејства
стопало
 наведе
 Посматрање људског тела кроз
индикације и
шаке
контраиндика
 Принципи извођења
ције за
рефлексотерапије
примену
 Физиолошко дејство
рефлексологи
рефлексотерапије на ткива и
је
органе.
 Индикације и контраиндикације Вежбе:
за примену рефлексотерапије
 примени
Вежбе:
рефлексотера
 Припрема просторије, масера и
пију, са
пацијента за рефлексотерапију;
одговарајући
 Принципи извођења
м углом
рефлексотерапије;
притиска,
 Техника извођења
јачином и
рефлексотерапије: пасивни
временом
покрети, угао и јачина притиска;
трајања истог;
време трајања притиска;
 препозна на
 Стимулација тачака по
време
одговарајућим зонама;
евентуалне
 Завршни захвати у
знаке
рефлексотерапији;
предозиранос
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Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу
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5

YUMEIHO
МАСАЖА

Укупан број часова:

208

Реакције пацијента на
рефлексотерапију - знаци
предозираности и грешке у раду;
Индикације и контраиндикације
за примену рефлексотерапије.

Теорија:

Теорија:
дефинише
активан
кинезитерапијс
ки програм
ради
одржавања
постигнутог
стања и
тонизирања
мишића;
Вежбе:
наведе
 Припрема просторије, пацијента 
индикације и
и масера;
контраиндик
 Анализа става пацијента у
ације за
стојећем и лежећем положају;
Yumeiho
 Врста покрета који се користе у
масажу
терапијске сврхе;

опуштања
 Повлачење;
Вежбе:
 Истезање;
 изводи
 Репонирање сублуксираних
самоприпрему,
зглобова
припрему
и пршљенова тела;
простора и
 Притисак;
пацијента за
 Гњечење;
Yumeiho
 Трљање;
масажу;
 Примена основних и
 анализира став
прогресивних покрета по
пацијента у
сегментима тела у одговарајућим
стојећем и
положајима;
лежећем
 Карлица и задња страна ногу;
положају;
 Леђа и врат;

изводи
 Предња страна ногу;
репонирање
 Стомак ;
сублуксираних
 Рука;
зглобова и
 Лице;
пршљенова
 Леђа у клечећем положају;
тела у
Могуће грешке у раду;
превентивне
Вежбе у блоку:

и куративне
Увежбавање усвојеног знања и
сврхе
вештина из Yumeiho масаже.


Историјски развој, пoјам и

карактеристике Yumeiho масаже;
 Теорија на којој је заснована Yumeiho
масаже (дислоцираних зглобова кукова)
 Дејство Yumeiho масаже на људски
организам;
 Индикације и контраиндикације за
Yumeiho масажу;
Покрети који се користе у терапијске
сврхе

492

ти и избегне
могуће
штетне
ефекте.

Праћење
остварености
исхода
Активност на
часу

Корелација:

–

Анатомија и физиологија
– Основи неге и
рехабилитације

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:

за приод 2018-2022. год.
Масер
ДЕРМАТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

Разред:

трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/ 17.08.2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:

52
2

Настава у блоку:

Практична настава:

52
2

Одељење се дели на групе до 10 ученика приликом реализације:
 вежби.

Циљеви предмета:
 Стицање способности уочавања, формулисања и решавања обољења коже;
 Разумевање целовитости дијагностичког пута и важности сваког појединачног корака од анамнезе и
 прегледа до допунских лабораторијских анализа;
 Развијање способности извођења једноставних терапојских процедура;
 Стицање знања о потенцијалним ефектима лека, нежељеним реакцијама и контраиндикацијама;
 Стицање знања о потреби заштите сопственог здравља током прегледа и интервенција на кожи;
 Развијање свести о сопственим способностима и ограничењима у склопу третмана коже;
 Подстицање жеље за ширим професионалним образовањем и упућивање на могуће изворе;
 Развијање логичког мишљења и критичког става, стрпљивости и емпатије у комуникацији са пацијентом.
Ред.
број

1.

Модул

Развој, грађа и
функције коже и
њених аднекса

Број
часова

8
теоријска
настава 8
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по модулу

•Значај дерматологије у
медицини;
•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;
•Нокат-грађа;
•Длака-анатомија и
физиологија
длаке.Типови длаке;
•Раст длаке (циклична
активност длачног
фоликула);
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ИСХОДИ
По завршеном модулу
ученик ће бити у стању
да:

•схвати значај
дерматологије за
успешан рад масера
карактеристике
кератиноцита и
некератиноцита у
различитим
слојевима;
•разуме динамику и
континуирано
обнављање
епидермиса;
•наведе организацију
и структуру дермиса;
•објасни грађу и
наведе функције
подкожног масног
ткива;
•објасни грађу лојне
жлезде, састав
себума и функције
липида епидерма;
•објасни улогу
знојних жлезда у
терморегулацији
организма;
•објасни грађу нокта;
•наведе структуру и
наброји фазе раста

Вредновање
остварености
исхода
 праћење
остварености
исхода- усмено
излагање;
 тест знања;
 активност на
часу.
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2.

3.

Грађа кожних лезија
и начела
дерматолошке
дијагностике и
терапије

Поремећаји коже
због дејства
физичких фактора

за приод 2018-2022. год.

14
•теоријска
настава (6
часова)
•вежбе (8
часова).

10
 теоријска
настава (4
часа)
 вежбе (6
часова).

•Функције коже.

длаке;
•именује све
функције коже.

Теорија:
Типови, развој и
распоред кожних
лезија:
•у нивоу коже;
•изнад нивоа коже;
•испод нивоа коже;
•примарне;
•секундарне.
Вежбе
•Упознавање ученика
са правилима
понашања на клиници;
•Дерматолошка
дијагностика
•Анамнеза;
• Физички преглед:
одлике коже, тип
промена, облик
промена, распоред,
дистрибуција,
распрострањеност,
предилекциона места;
•Лабораторијска
испитивања;
•Начела дерматолошке
терапије.

•дефинише, препозна
и опише типове
лезије коже, увежба
своје визуелне
способности и
повезује теоретско
предзнање са
физичким прегледом
пацијента.
•циљано води
разговор са
пацијентом
користећи усвојене
кораке дерматолошке
анамнезе;
•схвати значај
целовитог и
поступног физичког
прегледа коже,
видљивих слузница и
аднекса коже;
•разуме основне
принципе и
практичну примену
лабораторијских,
микробиолошких и
патохистолошких
анализа за
успостављање
прецизне дијагнозе
болести;
•разуме базичне
принципе и примени
топијску терапију у
дерматологији;
•разликује у којим
случајевима може
деловати самостално,
а када да препоручи
даљу специјалистичку
помоћ;
•спроводи мере
заштите сопственог
здравља у току
спровођења
третмана.
•дефинише и наброји
основне
карактеристике
најчешћих дерматоза
изазваних дејством
механичких штетних
фактора и спроводити
локалну терапију и

Теорија:
•Поремећаји коже
механичког порекла :
•Intertrigo;
Поремећаји коже
изазвани зрачењем:
•Сунчеви зраци:
-акутно дејство УВ
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•праћење
остварености
исхода;
•тестове знања;
•тестове
практичних
вештина;
•дневнике вежби;
•демонстрација
тестова и
лабораторијских
анализа.

•тестове знања;
•тестове
практичних
вештина;
•дневнике вежби;
•демонстрација
примене облоге
на оболело место;
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за приод 2018-2022. год.
зрачења;
- хронично дејство УВ
зрачења на кожу
(фотостарење и
фотокарциногенеза
коже).
Вежбе:
•Клиничке
манифестације
интертрига, мере
превенције;
•Дејство УВ зрачења,
дијагноза соларног
дерматитиса;
•Одређивање фототипа
коже.

4.

Болести изазване
микроорганизмима

14
•теоријска
настава 6
часова)
•вежбе (8
часова).

Теорија:
•Бактеријске болести са
захватањем
коже:
•Impetigo contagiosa;
•Folliculitis;
•Furunculus.
•Гљивична обољења са
захватањем коже:
- дерматофитије главе,
браде, лица, тела, шака,
стопала и ноктију;
- Pityriasis versicolor;
- Инфекције
квасницама.
•Вирусне болести:
- Општа разматрања
- Херпес вируси (Herpes
simplex,
Varicella, Herpes
zoster);
- Папилома вируси
(брадавице);
- Паразитарне болести
коже
(Scabies, Pediculosis).
Вежбе:
•Микробиологија коже,
бактериолошки и
миколошки преглед
коже, узимање
патогеног материјала за
идентификацију
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мере превенције;
•препознаје основне
карактеристике
оштећења коже
изазваних дејством
УВ зрачења и објасни
акутно и хронично
дејство на кожу.
•успостави дијагнозу
оједа на основу
правилно узете
анамнезе и
физикалног прегледа;
•предлаже мере за
лечење и превенцију
интертрига;
•разуме механизме
штетног дејства
сунчаних зрака на
кожу,
•предлаже мере
примарне и
секундарне
превенције штетног
дејста сунчевих зрака.
•објасни механизме
настанка патогених
ефеката бактерија на
кожу.Наброји
бактерије које чине
нормалну флору
коже;
•опише клиничке
манифестације
најчешћих инфекција
коже изазваних грам
„+“ позитивним и
грам „-„ негативним
бактеријама;
•класификује
најчешће гљивичне
болести коже, опише
клиничке
манифестације и
локалне модалитете
лечења и превенције;
•препозна клиничке
манифестације
инфекције коже
кандидом;
•наводи опште
особине вируса;
•описује клиничке
манифестације коже
код инфекције
хуманим Herpessimplex вирусом,
Varicella-zoster и

•утврђивање
знања у току сваке
вежбе.

•праћење
остварености
исхода;
•тестове знања;
•тестове
практичних
вештина;
•дневнике
практичног рада;
•активност на часу
и вежбама.
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за приод 2018-2022. год.
узрочника;
•Дерматолошки
преглед пацијената са
различитим
инфекцијама коже;
•Криотерапија:
индикације и начин
примене.

5.

Болести које се
преносе полним
контактом

12
•теоријска
настава (6
часова)
•вежбе (6
часова).

Теорија:
•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
(хламидијe,
микоплазмe);
•Генитални херпес;
•Генитална брадавице;
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Papiloma вирусом;
•наведе узрочнике,
клиничке
манифестације,
терапију и превенцију
брадавица;
•спроводи терапију
брадавица применом
течног азота и кирете;
•наброји најчешће
болести коже
изазване паразитима
и спроводи мере
превенције.
•препозна клиничке
манифестације
инфекције коже
изазване
бактеријама,
вирусима,
гљивицама,
кандидом и
паразитима;
•асистира при
узимању бриса са
места лезије за
бактериолошко
испитивање;
•асистира при
узимању материјала
за припрему
препарата за нативни
миколошки преглед и
припремање културе;
•асистира и изводи
криотерапијске
процедуре.
•наброји и
класификације
болести које се
преносе полним
контактом;
•именује узрочника
сифилиса, наведе
путеве преношења,
клиничке
манифестације,
уопштено о тестовима
за дијагностиковање
и терапију;
•наведе етиологију
гонореје, начине
преношења, клиничке
манифестације код
жена и мушкараца,
компликације услед
неадекватног лечења;
•наведе гениталне
инфекције

•праћење
остварености
исхода;
•тестове знања;
•тестове
практичних
вештина;
•дневнике
практичног рада;
•активност на часу
и вежбама.
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•Генитална
кандидијаза;
•Трихомонијаза.
Вежбе::
•Узимање анамнезе,
израда епидемиолошке
анкете код болести које
се преносе полним
контактом;
•Микробиолошка и
друга лабораторијска
испитивања код
болести које се преносе
полним контактом.

6.

Поремећаји аднекса
коже

12
•теоријска
настава (4
часова)
•вежбе (8
часова).

•Акне-етиологија и
патогенеза, клиничке
манифестације и
лечење (општа и
локална терапија);
•Себорeични
дерматитис (етиопатогенеза, клиничке
манифестације код
деце и
одраслих.Лечење.);
•Обољења екриних
знојних жлезда:
- Синдром ретенције
зноја (милиариа);
•Прекомерни пораст
длаке;
•Андрогенетска
алопеција;
•Алопеција ареата;
•Трихотиломанија;
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узроковане другим
бактеријама,
вирусима, гљивицама
и паразитима, методе
за постављање
дијагноза;
•спроводи све мере
превенције почев од
здравственог
просвећивања до
практичне употребе
средстава за заштиту
од болести које се
преносе полним
контактом.
•препозна и разуме
начине путева
преношења болести
које се преносе
полним контактом
активно спроводи
мере превенције и
едукује пацијенте о
мерама превенције;
•процени могућност
појаве инфекције
које се преносе
полним контактом, на
основу узете
анамнезе и упути
пацијента
одговарајућем
специјалисти;
•прати поступности
обраде патогеног
материјала у
микробиолошкој
лабораторији.
•објасни механизам
настанка акни и
повезује позитивну
корелацију секрецује
себума и тежине
клиничке слике;
•разуме утицај
повезаности кваснице
Pityrosporum ovale,
хормонских,
нутритивних и
генетских фактора на
настанак себорeичног
дерматитиса;
•наведе
најзначајније
поремећаје повећане
или смањене
секреције зноја и
њихове клиничке
манифестације;

•теоријска и
практична
провера на крају
модула;
•дневнике
практичног рада;
•активност на часу
и вежбама.
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•Тракциона алопеција;
•Ожиљне алопеције.
Вежбе:
•Акне –клинички
стадијуми;
•Приказ пацијената са
различитим
обољењима аднекса
коже;
•Себороични
дерматитис;
•Лечење хиперхидроза;
•Хипертрихозе;
•Алопеције.
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•дијагностикује
апокрину
бромхидрозу
користећи чуло
мириса и спроводи
мере за смањење
присуства бактеријске
флоре у пазушној
јами;
•наброји најчешће
пигментне аномалије
длаке узроковане
наследним,
нутритивним и
хемијским утицајем;
•опише клиничке
манифестације
најчешћих
структурних дефекта
длаке;
•разуме повезаност
хормонске
активности, расних,
културних и
психолошких фактора
и прекомерног
пораста длака
нарочито израженог
код женске
популације;
•наведе поделу
алопеција засновану
на морфолошким
критеријумима
(ожиљне и
неожиљне),
механизме настанка и
препозна најчешће
врсте алопеција.
•
идентификује
карактеристичне
кожне промене на
лицу, раменима и
леђима и на основу
њих дијагностикује
варијетете акне
вулгарис и на основу
клиничког стадијума
болести препоручи
модалитете лечења
из свог домена;
•разуме утицај
повезаности кваснице
Pityrosporum ovale,
хормонских,
нутритивних и
генетских фактора на
настанак себороичног
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дерматитиса;
•спроводи локалну
топијску и електричну
(јонтофорезу)
терапију идиопатске
хиперхидрозе;
•препозна милиариу
и спроведе
најважније мере
превенције и локалну
терапију;
•изводи правилно
поступак за
механичко
одстрањење длака
зависно од тежине
клиничке слике,
старосне доби и
жеље пацијента;
•наведе поделу
алопеција засновану
на морфолошким
критеријумима,
механизме настанка и
препознавати
најчешће врсте
алопеција.

7.

Кожне промене код
поремећаја услед
измењеме
реактивности

10
•теоријска
настава (5
часова)
•вежбе (5
часова).

Теорија:
•Реакције
преосетљивости;
•Уртикариа;
•Ангиоедем;
•Екцематозни
дерматитис;
•Атопијски дерматитис;
•Иритативни
дерматитис.
Вежбе:
•Алергијске дерматозе;
•Тестови за
дијагностиковање
алергијских дерматоза.
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•објасни
имунолошка збивања
у позадини
уртикарије и
екцематозног
дерматитиса;
•препозна могуће
узрочне факторе
уртикарије и
екцематозног
дерматитиса;
• разликује
карактеристичне
ефлоресценције код
оболелих од
уртикарије и
екцематозног
дерматитиса;
•схвати значај
детаљно узете
анамнезе за третман
оболелих од
уртикарије и
екцематозног
дерматитиса;
•правилно
интерпретира начин
спровођења
алерголошких
тестирања са
суштинским

•теоријска и
практична
провера знања на
крају модула;
•тест практичних
вештина;
•дневнике
практичног рада;
•активност на часу
и вежбама.
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8.

Поремећаји
кинетике и
диференцијације
ћелија

за приод 2018-2022. год.

7
•теоријска
настава (3
часа)
•вежбе (4
часа).

Теорија:
•Псоријаза дефиниција,
предиспозиција и
наслеђе,клиничке
манифестације,
дијагноза, ток болести и
модалитети лечења
•Ихтиозе-наследне и
стечене, клиничке
манифестације и
модалитети лечења
Вежбе:
•Анамнеза и статус
пацијената оболелих од
еритемо-сквамозних
дерматоза и начела
локалне терапије
•Ихтиозе –основни
постулати неге коже и
указивање на најчешће
грешке које се јављају у
пракси
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разумевањем
појединачних тестова;
• препоручи правилну
негу код пацијената
са екцематозним
дерматитисом;
•уочи разлику
између контатног
алергијског и
иритативног
дерматитиса.
•асиситира при
алерголошким
тестирањима;
•правилно
интерпретира начин
спровођења
алерголошких
тестирања са
суштинским
разумевањем
појединачних тестова;
•прецизно наведе
принципе антишок
терапије.
•наведе клиничке
манифестацује
псоријазе и
провокативне
факторе за њено
испољавање
•препозна
ихтиозиформне
дерматозе на основу
клиничке слике на
однову клиничке
слике
•изводи дијагнозе
феномене;
•("феномен
стеаринске свеће",
"феномен крваве
росе“);
•спроводи основне
модалитете топијске
терапије псоријазе;
•препоручи и
апликује емолијентне
и кератолизне
топијске препарате за
негу коже код ових
болесника;
•изабере основне
препарате који
помажу у нези коже у
стањима са сувом и
љуспавом кожом
и/или сврабом.

•теоријска и
практична
провера знања на
крају модула;
•дневнике
практичног рада;
•активност на часу
и вежбама.
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9.

Поремећаји
пигментације

за приод 2018-2022. год.
7
•теоријска
настава (3
часа)
•вежбе (4
часа).

10.

Тумори епидерма и
аднекса коже

10
•теоријска
настава (5
часова)
•вежбе (5
часова).

Теорија:
•Чиниоци који утичу на
боју коже;
•Меланогенеза механизам синтезе
меланинских пигмената
у меланоцитима;
Хипопигментације:
• Албинизам;
•Витилиго;
Хиперпигментације :
•Ефелиди;
•Лентиго;
•Хлоазма.
Вежбе:
•Узимање анамнезе и
клиничког статуса
оболелих од хипо и
хиперпигментација;
•Штетна дејства
сунчевог зрачења (УВА
и УВБ) и УВА зрака
(соларијума) на кожу
кроз некритичну
примену соларијума у
козметске сврхе.

Теорија:
•Суперфицијални
бенигни епителни
тумори;
•Пигментни невуси;
•Актинична кератоза;
•Кожни рог,
Спиноцелуларни
карцином
(етиологија и
патогенеза, клиничке
манифестације,
дијагноза и лечење.
Превенција.);
•Базоцелуларни
карцином
( етиологија и
патогенеза, клиничке
манифестације,
дијагноза и лечење.
Превенција.);
•Малигни меланом
(етиопатогенеза,
клиничка слика, ток и
прогноза).
Вежбе:
•Узимање анамнезе и
клиничког статуса
пацијента оболелих од
бенигних и малигних
тумора коже;
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•наброји све
чиниоце који утичу
на промену боје
коже, слузокоже и
длаке;
•опише структуру
меланоцита и
механизам синтезе
меланинских
пигмента у њима;
•наброји етиолошке
чиниоце и препозна
најчешће
хипопигментације;
•наведе етиолошке
чиниоце, и на основу
клиничке слике
препозна најчешће
хиперпигментације.
•препоручи
козметска средства за
покривање
депигментисаних
поља витилига;
•спроводи активне
мере превенције у
настајању
хиперпигментација.
•именује основне
етиолошке факторе у
настанку тумора коже
и њених аднекса;
• наведе
карактеристике
бенигних и малигниг
тумора и уочи
разлике измећу њих;
•препозна најчешће
туморозне
формације;
•објасни механизам
штетних дејстава
спољних фактора и
њихову; повезаност
са појавом тумора на
кожи;
•опише клиничку
слику базалиома и
спиналиома;
•сликовито опише
промене на младежу
које указују на
малигну алтерацију
невуса у малигни
меланом;
•наброји штетна
дејства прекомерног
сунчања и
коришћење

•теоријска и
практична
провера знања на
крају модула;
•дневнике
практичног рада;
•активност на часу
и вежбама.

•теоријска и
практична
провера знања на
крају модула;
•дневнике
практичног рада;
•активност на часу
и вежбама.
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•Постулати примарне и
секундарне превенције
туморозних промена на
кожи.

Укупан број часова:

104

Корелација:

52т+52в

Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

соларијума на кожу.
•уочава „сумњиве“
промене на кожи и
упозорава пацијента
да се на време обрати
дерматологу на
детаљнији преглед;
•спроводити мере
превенције за
уклањање штетних
дејства фактора
спољне средине на
кожу;
•наведе штетна
дејства прекомерног
сунчања и
коришћење
соларијума на кожу.
•Познавање препарата
•Медицинска биохемија
•Анатомија и физиологија
•Mикробиологија са епидемиологијом
•Масажа
•Патологија

МАСЕР
Основиклиничкемедицине
трећи

Правилник о наставномплану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветнигласник'', бр. 9/17.08.2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

52
2

Настава у блоку:

52
2

Подела одељења у
групе:

3

60

Практичнанастава:

/

3

Циљевипредмета:











Стицање знања о основама медицинске пропедевтике као увода у клиничке предмете.
Стицање знања о етиологији, патогенези, клиничкој слици, току, прогнози и терапији болести.
Упознавање ученика са основама фармакологије, облицима лекова, начину апликације и дејству
лекова у организму.
Стицање знања о болестима крви (анемији и хеморагијском синдрому ), као и њиховим кожним
манифестацијама.
Упознавање са факторима ризика који доводе до настанка кардиоваскуланих болести, клиничкој слици
болести, терапији и превенцији.
Стицање знања о туберкулози и најчешћим болестима респираторног тракта
Упознавање ученика са значајем правилне исхране као битног фактора за очување и унапређење
здравља и болестима које настају као последица неправилне исхране.
Стицање знања о узрочно-последичној повезаности исхране, хигијене и болести уринарног тракта.
Упознавање ученика са значајем механизма повратне спреге CNS-ендокрини систем и болестима које
настају услед нарушавања исте.

Ред.
број

Модул

Број
часова

ПрепоручениСАДРЖА
ЈИпомодулу
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ИСХОДИ
Позавршеном
модулуученикћебити у

Вредновањеостварености
исхода
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за приод 2018-2022. год.
стањуда:

1.

Медицинска
пропедевтика са
клиничком
фармакологијом

24

Здравље- појам,
елементи и
фактори који
утичу на
здравље;
 Симптоми и
знаци болести –
акутна и
хронична болест,
клинички
синдром;
 Етиологија,
патогенеза,
клиничка слика
 Дијагнозаанамнеза,
физикални
преглед,
терапија;
 Дијагностичке
процедуре;
 Историја болести;
Појам и порекло
лекова;
 Врсте лекова,
начин издавања,
чување лекова;
 Облици и начин
примене лека;
 Фармакокинетик
а (судбина лека у
организму);
 Дејство лекова на
организам.
Плацебо;
 Дозирање
лекова;
 Нежељена
дејства лекова;

Механизам
деловања
антимикробних
лекова и општи
принципи
антиинфективне
терапије;
 Врсте и подела
антибиотика;
 Сулфонамиди и
уроантисептици;
Антипаразитарни
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дâ дефиницију,
елементе и
факторе који
утичу на здравље;
дâ дефиницију и
узроке који
доводе до појаве
болести;
објасни поделу и
врсту симптома и
знакова
обољења, као и
појам синдрома;
препозна болест
и њене
карактеристике
(трајање, исход,
прогнозу и
тежину болести);
препозна шта су
етиологија и
патогенеза
обољења,
клиничка слика и
ток обољења;
препозна шта су
анамнеза и
физикални
преглед, историја
болести и
декурзус;
објасни које су
дијагностичке
методе и
процедуре знати
врсте, облике и
начине примене
лекова;
наведе начине
чувања и
издавања лекова;
објасни промене
којима лек
подлеже
приликом
проласка кроз
организам;
опише механизам
дејства лекова;
опише плацебо
ефекат;

Оцењивање
Вредновање
остварености исхода
вршити кроз:
 праћењеостварености
исхода;
 тестовезнања.
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24
2.

Болести крви и
кардиоваскуларног
система

3.

24
Болести
респираторног
система

лекови.



 Болести
еритоцита анемије:
хипохромна,
пернициозна,
хемолитичкаи
постхеморагичне
анемије;
 Хеморагични
синдром;
 Миокардитис и
перикардитис;
 Кардиомиопатије
;
 Исхемична
болест срца –
ангина пекторис,
инфаркт
миокарда;
 Артеријска
хипертензија;
Поремећаји срчаног
ритма.
 Знаци и
симптоми
обољења
респираторног
система;
 Болести горњих
дисајних путева
 Акутни
бронхитис;
 Хроничне
опструктивне

 препозна
етопатогенезу,
клиничку слику,
могућности
дијагностике и
лечења, као и
прогнозу неких
обољења органа
респираторног
система;
 разликује мере
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препозна
чиниоце који
утичу на
дозирање лека;
 препозна која
нежељена дејства
имају лекови;
 разликује
механизме
деловања
антимикробних
лекова и опште
принципе
антиинфективне
терапије;
резликује врсте и
поделу најважнијих
антимикробних
лекова.
 препозна
етопатогенезу,
клиничку слику,
могућности
дијагностике и
лечења, као и
прогнозу анемија;
 препозна
етопатогенезу,
клиничку слику,
могућности
дијагностике и
лечења, као и
прогнозу неких
обољења
кардиоваскуларн
ог система;
резликује мере
превенције
обољења
кардиоваскуларног
система
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4.

Болести
дигестивног тракта
и неправилне
исхране

за приод 2018-2022. год.

24

болести плућа –
хронични
бронхитис,
бронхијална
астма и емфизем
плућа;
 Пнеумоније;
 Туберкулоза
плућа;
 Плеуритиси.
 Знаци и
симптоми
обољења
дигестивног
система;
 Акутни и
хронични
гастритис
 Улкус желуца и
дванаестопалач
ног црева;
 Улцерозни
колитис;
 Панкреатитис;
 Заразна жутица;
цироза јетре;
 Запаљење
жучне кесе,
жучни каменци;
 Гојазност:
етиологија,
компликације и
епидемиологија
;
 Потхрањеност:
узроци, врсте,
последице и
епидемиологија
;
 Анорексија,
булимија;
 Поремећаји
метаболизма
липида –
хиперлипопрот
еинемије;
 Поремећаји
метаболизма
протеина – гихт;
 Поремећаји
метаболизма
угљених
хидрата;
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превенције
обољења
респираторних
органа;
 објасни значај
пушења и
аерозагађења за
настанак болести
дисајних органа.
 препозна
етиопатогенезу,
клиничку слику,
могућности
дијагностике,
лечењe и
прогнозу
обољења
дигестивног
система;
 разликује мере
превенције
обољења
дигестивног
система;
 формира свој
став о
принципима
здраве исхране
и дијетама
неопходним у
лечењу болести
дигестивног
тракта;
 објасни како се
неправилна
исхрана
одражава на
здравље човека;
 превентивно
делује кад су у
питању болести
неправилне
исхране.
 препозна
симптоме
болести
метаболизма
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5.

Болестиурогенитал
ногтракта

14

6.

22
Болести
ендокриног
и
нервног система

 Поремећаји
метаболизма
липосолубилни
х витамина;
 Поремећаји
метаболизма
хидросолубилних
витамина.
 Инфекције
 препозна
уринарног тракта;
симптоме
уринарних
 Акутно запаљење
инфекција и
бубрега;
других болести
 Нефротски
уринарног тракта;
синдром;
 Акутна бубрежна  превентивно
делује код
инсуфицијенција;
болести
 Хронична
уринарног тракта;
бубрежна
инсуфицијенција;  примени мере
личне хигијене у
 Камен у бубрегу.
превенцији
уринарних
инфекција;
 изабере начин
исхране
неопходан за
превенцију и
лечење болести
мокраћних
органа.
 Шећерна болест;
 да
 Болести штитасте
патогенезу,клини
жлезде;
чку слику,
 Болести
могућности
надбубрежне
дијагностике и
жлезде;
лечења и
 Болести гонада;
прогнозу
 Епилепсија;
обољења
 Полинеуритис;
ендокриног
 Паркинсонизам;
система –
 Неурозе;
шећерна
 Схизофренија.
болест,болести
штитне
жлезде,болести
надбубрежне
жлезде и болести
гонада;
 да
патогенезу,клини
чку
слику,могућности
дијагностике и
лечења и
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7.

Инфективне
болести

32

 вирусни
хепатитиси;
 сида.







Укупанбројчасова:

164




Анатомија и
физиологијом
Медицинска
биохемија
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прогнозу
обољења нервног
система –
епилепсије,парки
нсонизма и
полинеуритиса;
да клиничку
слику,могућности
дијагностике и
лечења и
прогнозу
обољења психе –
неуроза и
схизофреније;
препозна
симптоме код
оболелих од
наведених
болести
ендокриног и
нервног система;
да хигијенскодијететски режим
живота и исхране
код оболелих од
наведених
болести
ендокриног
система;
анализира
социјални миље
код оболелих од
неуроза и
схизофреније.
делује
превентивно кад
су у питању
болести које се
преносе крвљу;
препозна
симптоме
хепатитиса;
препозна
симптоме сиде;
примени мере
личне заштите у
циљу спречавања
заразних болести.
Патологија
Хигијена и здравствено васпитање
Микробиологија са епидемиологијом
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масер
Исхрана
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/ 17.09. 2015 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

52
2

Подела одељења у групе:
Циљеви предмета:

* Стицање знања о значају исхране у очувању и унапређењу здравља;
* Стицање знања о принципима правилне исхране зависно од животног доба;
* Стицање знања о поремећајима који настају услед неправилне исхране и неисправне хране;
* Стицање знања о значају превенције обољења насталих услед неправилне исхране и неисправне
хране;
* Стицање знања о начину исхране код различитих обољења;
* Стицање знања о оспособљавању пацијената за спровођење правилне исхране.
Ред.
број

1.

Тема

ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ
ПРАВИЛНЕ
ИСХРАНЕ И
ЗДРАВСТВЕНА
БЕЗБЕДНОСТ
ХРАНЕ

Број
часова

16

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми

·
·

·
·
·

·
·
·
·
·

·

Значај и физиологија
исхране;
Врсте храњљиве
материје и потребе
организма у
храњљивим
материјама, као и о
факторима који их
одређују;
Испивање стања
ухрањености;
Планирање дневног
оброка;
Организација
исхране у
домаћинству и у
колективима;
Кварење намирница;
Чување намирница;
Адитиви и
конзерванси;
Органолептичка
својства намирница;
Микробиолошка
исправност
намирница;
Хемијска исправност
намирница;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

·

·

·
·

·

·

·

разуме значај
исхране у очувању
и унапређењу
здравља;
да користи
методе и технике
испитивања стања
ухрањености;
планира дневни
оброк;
организује
исхрану у
домаћинству и у
колективима;
на одговарајући
начин чувати
намирнице;
планираправилну
примену, значај и
улогу адитива и
конзерванаса;
процени значај
органолептичких
својстава,
микробиолошке и
хемијске
исправности
намирница;

Стицање знања
о
специфичности
исхране
различитих
категорија
здравих људи;
Стицање знања
која ће омогућити
формирање
ставова и усвајање
навика правилне
исхране, као
компоненте
здравог начина
живота.
·

2096
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·

Законска регулатива
у области
здравствене
безбедности хране.

примењује законску
регулативу у области
здравствене
безбедности хране.

2.

ИСХРАНА
РАЗЛИЧИТИХ
КАТЕГОРИЈА
ЗДРАВИХ ЉУДИ

14

Исхрана одојчади и
прешколске деце;
· Исхрана школске
деце и омладине;
· Исхрана трудница и
дојиља;
· Исхрана радно
способног
становништва;
· Исхрана старих
људи;
Организација и значај
исхране у ванредним
условима.

примени
принципе
правилне исхране
различитих
категорија
здравих људи;
примени принципе
правилне исхране
зависно од животног
доба, физиолошког
стања и физичке
активности.

3.

ПОРЕМЕЋАЈИ
УСЛЕД
НАПРАВИЛНЕ
ИСХРАНЕ И
НЕИСПРАВНЕ
ХРАНЕ

11

препозна
најважније
поремећаје
настале
неправилном
исхраном;
· знати најважнија
тровања храном;
примени начине
превенције ових
поремећаја здравља.

ИСХРАНА
БОЛЕСНИХ

14

Гојазност
:етиологија,
компликације и
епидемиологија;
· Потхрањеност:
узроци, врсте,
последице и
епидемиологија;
· Анорексија,
булимија;
· Поремећаји услед
неадекватног уноса
витамина и
минералних
материја;
· Тровања храном;
Превенција болести
неправилне исхране и
неисправне хране код
људи различите
животне доби.
· Специфичности
исхране код
обољења органа за
дисање;
· Специфичности
исхране код
обољења срца и
крвних судова;
· Специфичности
исхране код
обољења органа за

4.

·

·
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·

·

·

·

разуме основне
принципе исхране
код болести
различитих
система и органа;
примени
специфичности
исхране код
болести
различитих
система и органа;

Стицање знања
о
специфичности
исхране
различитих
категорија
здравих људи;
Стицање знања
која ће омогућити
формирање
ставова и усвајање
навика правилне
исхране, као
компоненте
здравог начина
живота.
· Стицање знања
о настанку
поремећаја
здравља услед
неправилне
исхране;
· Стицање знања
о настанку
поремећаја
здравља услед
неисправне
хране;
Стицање знања о
превенцији
поремећаја
здравља који су
последица
неправилне
исхране и
неисправне хране.
·

·

·

Стицање знања
о начину
исхране код
различитих
обољења;
Стицање знања
о
специфичности
исхране код
болести
различитих
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варење;
· Специфичности
исхране код
обољења бубрега и
мокраћних путева;
· Специфичности
исхране код
фебрилних стања и
инфективних
болести;
· Специфичности
исхране код
шећерне болести;
· Специфичности
исхране код болести
коштано-зглобног
сиситема;
· Специфичности
исхране код
припреме
пацијената за
одређене
дијагностичке
поступке и
оперативне захвате;
Специфичности исхране
пацијената после
оперативних захвата.
Корелација:

разуме улогу и значај
исхране код
појединих оболења.

система и
органа;
Стицање знања о
улози и значају
исхране код
појединих
оболења.

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ,АНАТОМИЈА И
ФИЗИОЛОГИЈА,ХЕМИЈА,ПАТОЛОГИЈА

Образовни
Масер
профил:
Назив предмета:
Предузетништво
Разред:
трећи
Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9 / 2015 година. )
Годишњи фонд
Теоријска настава:
Вежбе:
Настава у блоку:
Практична настава:
часова:
52
Недељни фонд
2
часова:
Подела одељења у Одељење се дели на 2 групе
групе:
Циљеви предмета:
 Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;
 Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној
средини и делује у складу са тим;
 Развијање пословног и предузетничког начина мишљења;
 Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији;
 Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);
 Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;
 Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу;
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 Развијање основе за континуирано учење;
 Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже.
Ред.
Број
Препоручени САДРЖАЈИ
ИСХОДИ
број
Тема
часова
по теми
По завршеној теми ученик
ће бити у стању да:

1.

Предузетништво
и предузетник

 Појам, развој и значај
предузетништва;
 Профил и
карактеристике
успешног
предузетника;
 Мотиви предузетника;
Технике и критеријуми
за утврђивање
предузетничких
предиспозиција

6.











наведе адеквадтне
примере
предузетништва из
локалног окружења;
наведе
карактеристике
предузетника;
објасни значај
мотивационих
фактора у
предузетништву;
доведе у однос
појмове
иновативнност,
предузимљивост и
предузетништво;
препозна различите
начине отпочињања
посла у локалној
заједници.

Вредновање
остварености исхода

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:










2.

14.




Развијање и
процена
пословних идеја,
маркетинг план





Трагање за пословним
идејама;
Процена пословних
могућности за нови
пословни подухват;
swot анализа;
Структура бизнис
плана и маркетинг плана
као његовог дела;
Елементи маркетинг
микса (5П) –
(производ/услуга, цена,
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примени креативне
технике избора,
селекције и
вредновања
пословних идеја;
препозна садржај и
значај бизнис плана;
истражи међусобно
деловање фактора
који утичу на тржиште:
цена, производ, место,
промоција и личност;

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
израду
практичних
радова
(маркетинг,
организацио
нопроизводни
и
финансијски
план)
израду
коначне
верзије
бизнис
плана
презентацију

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:


активност
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канали дистрибуције,
промоција, личност);

Рад на теренуистраживање тржишта;
 Презентација
маркетинг плана за
одабрану бизнис идеју









прикупи и анализира
информације о
тржишту и развија
индивидуалну
маркетинг стратегију
развије самопоуздање
у спровођењу
теренских
испитивања;
самостално изради
маркетинг плана у
припреми бизнис
плана;
презентује маркетинг
план као део
сопственог бизнис
плана.











3.

12.

Управљање и
организација,
правни оквир за
оснивање и
функционисање
делатности

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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе особине
успешног менаџера;
 објасни основе
менаџмента
услуга/производње;
 објасни на
једноставном примеру
појам и врсте трошкова,
цену коштања и
инвестиције;
 израчуна праг
рентабилности на
једноставном примеру;
 објасни значај
производног плана и
изради производни
план за сопствену
бизнис идеју у
најједноставнијем
облику ( самостално или
уз помоћ наставника);
 увиђа значај планирања
и одабира људских
ресурса за потребе
организације;
 користи гантограм;
 објасни значај
информационих
технологија за
савремено пословање;
 схвати важност

ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
израду
практичних
радова
(маркетинг,
организацио
нопроизводни
и
финансијски
план)
израду
коначне
верзије
бизнис
плана
презентацију

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:







активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
израду
практичних
радова
(маркетинг,
организацио
нопроизводни
и
финансијски
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непрекидног
иновирања производа
или услуга;
 изабере најповољнију
организациону и правну
форму привредне
активности;
 изради и презентује
организациони план за
сопствену бизмис идеју;
 самостално сачини или
попуни основну
пословну
документацију.

4.

10.

Економија
пословања,
финасијски план

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

 састави биланс стања на
најједноставнијем
примеру;
 састави биланс успеха и
утврди пословни
резултат на
најједноставнијем
примеру;
 направи разлику између
прихода и расхода с
једне стране и прилива
и одлива новца са друге
стране
на најједноставнијем
примеру;
 наведе могуће начине
финансирања сопствене
делатности;
 се информише у
одговарајућим
институцијама о свим
релевантним питањима
од значаја за покретање
бизниса;
 идентификује начине за
одржавање
ликвидности у
пословању предузећа;
 састави финансијски
план за сопствену
бизнис идеју
самостално или уз
помоћ наставника;
 презентује финансијски
план за своју бизнис
идеју.





Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
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план)
израду
коначне
верзије
бизнис
плана
презентацију

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
израду
практичних
радова
(маркетинг,
организацио
нопроизводни
и
финансијски
план)
израду
коначне
верзије
бизнис
плана
презентацију
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5.

Ученички
пројектпрезентација
пословног плана

за приод 2018-2022. год.
10.

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

 самостално или уз
помоћ наставника да
повеже све урађене
делове бизнис плана;
 изради коначан
(једноставан) бизнис
план за сопствену
бизнис идеју;
 презентује бизнис план
у оквиру јавног часа из
предмета
предузетништво.

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:











Укупан број часова

52.

Корелација са другим предметима:

активност
ученика на
часу
редовност и
прегледност
радне
свеске
домаће
задатке
тестове
знања
израду
практичних
радова
(маркетинг,
организацио
нопроизводни
и
финансијски
план)
израду
коначне
верзије
бизнис
плана
презентацију

Сви стручни
предмети
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
масер
Грађанско васпитање 3
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

година. )
Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

26
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:





Ред.
број

1.

2

Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика
дискриминације и насиља.

Тема

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми

ДЕМОКРАТИЈА
И ПОЛИТИКА

4

 Демократија,
политика и власт
 Функционисања
институције
демократије
 Механизми и начини
контроле и
ограничења власти у
демократском
поретку

ГРАЂАНИН И
ДРУШТВО

8

 Однос државе и
грађанског друштва
 Појам грађанина
 Значај и начин
учествовања
грађанина у
политици
 Улога грађана у
остваривању права


Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

 Објасни појмове
демократија,
политика, власт,
грађански живот
 Наведе разлике
између
демократског и
недемократског
начина одлучивања
 Објасни разлике
између непосредне
и посредне
демократије
 Анализира
различите начине
ограничавања
власти
Разликује надлежности
законодавне,извршне и
судске власти
 Разуме политичко
одређење појма
грађанин/грађанка
 Разуме значај
поштовања закона у
демократској
држави
 Објасни улогу
локалне самоуправе
и послове којима се
она бави

Вредновање
остварености
исхода
Праћење
остварености
исхода
Активност на часу
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3

ГРАЂАНСКА И
ПОЛИТИЧКА
ПРАВА И
ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ
ИНИЦИЈАТИВУ

за приод 2018-2022. год.

9

 Право на грађанску
иницијативу
 Партиципација
грађана у процесу
доношења одлука и
право на
самоорганизовање
грађана
 Улога невладиних
организација

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 Објасни
карактеристике и
улогу цивилног
друштва
 Наведе могућности
утицаја грађана на
власт, правни и
политичи систем
(различите форме
грађанског
удруживања,
различите форме
грађанских
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
грађанске
иницијативе
 Наведе надлежности
општине и послове
којима се она бави
 Разликује формалну
од нефомалне
иницијативе
 Наведе форму и
садржај формалног
предлога грађанске
иницијативе
 Наведе
структуру,функциони
сање, правила и
процедуре рада
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за приод 2018-2022. год.
Скупштине
 Изведе симулацију
заседања Скупштине
поштујући све
процедуре у процесу
доношења одлука на
предлог грађана
 Oбјасни појам,
карактеристике,
улогу и врсте
удруживања грађана
 Идентификује и
анализира
активности и акције
удружења грађана у
својој локалној
заједници.


4

ПЛАНИРАЊЕ
КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

Укупан број часова:

5

 Избор проблема
 Идентификација
могућих решења
 Припрема нацрта
акције
 Реализација акције
(ван редовних часова
и учионице)
 Анализа реализоване
акције
Представљање
резултата акције

26

Корелација:





Идентификује
проблеме у својој
локалној заједници
 Анализира
изабране
проблеме, изучава
их
 Предлаже
активности и
дискутује о њима са
осталим члановима
тима
 Сарађује са
члановима тима и
учествује у
доношењу одлука
 Формулише циљеве
и кораке акције
 Иницира активности
,прати их и оцењује
Представипутем јавне
презентацијунацрт
акције и резултате
акције

Српски језик и књижевност
Историја
Социологија са правима грађана

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни
профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
МАСЕР
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНE СРЕДИНЕ
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

26
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:

 Схватање односа човека и животне средине;
 Разумевање структуре екосистема и биосфере;
 Схватање концепта одрживог развоја;
Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на
здравље човека.
Ред.
број

1.

Тема

Основни
појмови
екологије

Број
часова

10

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 Дефиниција, предмет
истраживања и значај
екологије
 Структура екосистема
 Процеси који се одигравају у
екосистему
 Биодиверзитет
Биосфера као јединствени
еколошки систем Земље

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

Вредновање
остварености
исхода

Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања,
израде
презентација и
пројеката)

2106

Школски програм

2.

3.

за приод 2018-2022. год.

Животна
средина и
одрживи
развој

12

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

Еколошка
култура

11

 Уређење животног и радног
простора
 Потрошачка култура
 Употреба ГМ хране

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе изворе
загађивања
животне
средине
 анализира
врсте
загађивања
свог
непосредног
окружења
 процени
последице
загађивања
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
 објасни значај
одржавања
личне хигијене,
хигијене
животног и
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 Утицај савременог начина
живота на здравље човека










Укупан број часова:

33
или
26

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

Корелација:







Биологија
Физика
Хемија
Географија
Хигијена и здравствено васпитање

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Ликовна култура
3

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд

часова:
Недељни фонд
часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

26
1

Подела одељења у
групе:

Циљеви предмета:



развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и
самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости и маштовитости;
 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;
 развијање одговорности према очувању здравља и животне средине;
 упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду;
 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;
упућивање на примену стечених знања и умења у свакодневном животу и раду
Ред.
број

1.

Тема

Дигитална
фотографија

Број
часова

2

Препоручени САДРЖАЈИ по теми

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:

 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 нарачунару;
 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.

Вредновање
остварености
исхода
Оцењивање
ликовних
радова

Посебни садржаји:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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2.

Примитивна
племенска
уметност

2













Цртање светлом;
Израда електронског
портфолија;
Рекламна фотографија;
Модна фотографија.

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 звука облицима из
природе, уобличавање
композиције на рачунару,
учитавање звука у презентацију;
 Ритуални плес: обједињавање
сликe, музике и плеса;
 Терапија путем уметности:
уметнички занати;
 Истраживање: народна уметност
Србије;
 Израда сувенира;
 Презентација: поређење култура
(шминке, ношње, фризура, обуће,
керамике, веза...).

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Оцењивање
Примитивна
ликовних
племенска
радова
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


2110

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
украсних предмета,
тотема, маски,
скица за шминку,
одећу, накит,
фризуре.
Посебни садржаји:
 Креирање звука
облицима из
природе,
уобличавање
композиције на
рачунару,
учитавање звука
у презентацију;
 Ритуални плес:
обједињавање
сликe, музике и
плеса;
 Терапија путем
уметности:
уметнички
занати;
 Истраживање:
народна
уметност Србије;
 Израда
сувенира;
 Презентација:
поређење
култура
(шминке,
ношње, фризура,
обуће, керамике,
веза...).

3.

Цивилизације
прошлости

2

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, MachuPicchu, Mesa
Verde, ChichenItza,Tikal, ElTajin,
толтечки ратнициу Тули,
Angkor, Петра, Нара;
 Уметничка идеја у прошлим
цивилизацијама, утицај веровања
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 објасни значај
очувања
споменика
културе;
 уради ликовни
рад са
карактеристикам
а одабране
цивилизације;
дискутује о
различитим
решењима задатка

Оцењивање
ликовних
радова
Оцењивање
усмених
одговора
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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.

Посебни садржаји:
 Осмишљавање туристичке туре,
израда рекламне презентације
или брошуре;
 Заштићена светска културна
баштина.
4.

Уметност
рециклирања

2








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:
DanielClemmett, NickGentry,
RobertBradford, JamesCorbett,
SubodhGupta, EmmaWhiteside,
MicheldeBroin, HongKyoung,
AuroraRobson, LucyNorman,
NekChand…








објасни значај
рециклирања;
наведе улогу
уметности у
очувању
животне
средине;
уради ликовни
рад од
материјала за
рециклажу;
образложи
избор мотива и
материјала.

Оцењивање
ликовних
радова

Посебни садржаји:
 Израда колекције одеће од
материјала за рециклажу;
 Грађење зидова, пултова, клупа,
ограда и мањих објеката од
пластичних флаша, конзерви,
стиропора, гума, затварача;
 Терапија путем уметности:
материјали за рециклажу који су
погодни за рад са децом и
старијим особама;
 Креирање звука предметима за

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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рециклажу;
Видео-рад: акција чишћења околине.

5.

Уметност и
наука

1

















6.

Уметност XXI
века

2

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
догађаји 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, формула,
појам као инспирација.

Посебни садржаји:
 Терапија путем уметности: лечење
бојом, звуком и покретом;
Тематски дан.
 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;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 наведе примере
повезаности
уметности,
науке, наставних
предмета и
различитих
делатности;
 предложи тему
за пројектни
задатак;
 реализује
пројектни
задатак.

Оцењивање
ликовних
радова

објасни утицај
технологије на
уметност XXI
века;
наведе пример
утицаја
технологије на
уметност XXI
века;
изрази идеје,
емоције, поруке
и ставове

Оцењивање
ликовних
радова
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Прибор: glowgraffiti 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...

савременим
медијима.

Посебни садржаји:
 Специјални (механички)ефекти у
позоришту и визуелни ефекти за
филм;
 Звучни ефекти;
 Електронска музика;
 Терапија путем уметности:
материјали и технике;
 Експериментална архитектура,
паметне зграде;
 Црно позориште; плес сенки;
 Ликовно обликовање веб
странице.
7.

Амбијент и
простор

2










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.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа







опише утицај
амбијента на
расположење,
понашање и
радни учинак;
преобликује
елементе
ентеријера;
уреди део
школског
простора.

Оцењивање
ликовних
радова
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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;
 Амбијентална музика.

8.

Знаменити
српски
уметници

1






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.

 наведе неколико
знаменитих
српских
уметника;
 објасни значај
одабраног
уметника;
 уради
оригиналан
визуелни приказ
живота и/или
дела одабраног
уметника.

Оцењивање
ликовних
радова

 наведе неколико
значајних
споменика и
грађевина у
Србији;
 објасни значај
очувања
знаменитих
грађевина и
споменика;
 уради ликовни
рад са стилским
одликама
локалне
архитектуре.

Оцењивање
усмених
одговора.

Посебни садржаји:
 Израда монографије одабраног
уметника, одељенски рад;
 Терапија путем уметности:
организовање гостовања
професионалних уметника у
болницама и домовима за старе;
организовање ликовне
радионице.
9.

Архитектура
Србије

1

 Знаменити споменици и зграде –
обележја светских градова;
 Сакрална архитектура Србије;

Замкови, утврђења 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
грађевина и споменика;

Израда скица за викендицу,
викенд-насеље, етно-село,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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наменске објекте,
реконструкција замка или
утврђења, 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
парковима;

Осмишљавање туристичке туре;

10.

Необична
уметност

3







Визуелни приказ: необичне
идеје, уметничка дела на
неуобичајеној подлози или од
неуобичајених материјала;
Оријентациони избор уметника:
JulianBeever, GuidoDaniele, Jim
Denevan, RichardLong, Daniel
Baumann, OlafurElasson,
MichaeldeBroin, AgataOlek,
HangNga, MathierCollos,
RebeccaMurtaugh, Jonathan
Borofsky, LiviodeMarchi,
ChakaiaBooker, ChoiJungHyun,
MargaretBenyon, Jennifer
Maestre, NathanSawaya, Baptiste
Debombourg, Toge-NYC, Ran
Hwang, DonLucho, Scott
Gundersen, SydneyCash, Scott
Hove, Evan Blackwell, Jean-Luc
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,
Carabosse ;
Израда ликовних радова од
неуобичајених материјала.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

предложи
нетрадиционални
материјал за
рад;
 уради ликовни
рад од
нетрадиционалн
ог материјала;
 образложи
избор материјала
и
мотива.


Оцењивање
ликовних
радова
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11.

Трагом
наслеђа

1



12.

Стрип

2



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 културно-историјских и природних
знаменитости краја.
Посебни садржаји:
 Промоција професије;
 Промоција школе;
 Промоција одељења;
 Терапија путем уметности:
поставка изложбе, организовање
промоције радова путем
интернета и штампе;
 Маркетинг и брендови.






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, међусобни утицаји,
популарност школа и аутора код
нас и у свету;
Фестивали стрипа, музеји,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 прикупи
информације из
различитих
извора;
 дискутује о
знаменитостима
краја;
 уради
промотивни
ликовни рад.







Оцењивање
ликовних
радова

Оцењивање
препозна
ликовних
уметнички
цртеж у стрипу; радова
опише
традиционални
поступак
цртања стрипа;
нацрта ликовнографички рад.

2117

Школски програм

за приод 2018-2022. год.







друштва;
Утицај стрипа на уметничке
правце, културу и друштво;
Оријентациони избор аутора:
RodolpheTopffer, WaltDisney,
OsamuTezuka, RichardOutcault,
SteveDitko, AlanMoore, FrankMiller,
Moebius, MasashiKishimoto,
KojiMorimoto, HiromuArakawa,
MatsuriHino, TakeshiObata, 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
одломака приче, песме, филма...
традиционалним или савременим
техникама.

Посебни садржаји:
 Анимирани филм;
 Израда сценарија за стрип,
графички роман, рачунарску
игрицу или анимирани филм;
 Студија фигуре у покрету;
 Колекција одеће, обуће или
накита инспирисана стрипом;
 Музика у анимираном филму.
13.

Времеплов

2





Свакодневни живот, проналасци,
открића, важни историјски
догађаји и личности, одевање,
намештај, архитектура, ликовна
уметност, музика, позориште,
плес, спорт, забава... од критскомикенске културе до краја XX века;
Ликовни приказ историјског
периода по избору ученика;
израда маски, костима, шешира,
перика, декорација, скица за
употребне предмете ...





наведе узроке
промена у
уметности током
историје;
прикаже
ликовним радом
специфичност
одабраног
историјског
периода.

Оцењивање
ликовних
радова

Посебни садржаји:
Пројекат свих одељења, тематска
забава – реконструкција
одабраног периода: израда
сценографије, костима, маски,
фризура, шминке, избор музике,
концерт, наступ хора, представа,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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плес, луткарско позориште...

14.

Улична
уметност

2











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:
EdgarMueller, JulianBeever,
KurtWenner, JeroenKoolhaas –
DreUrhahn, ErnestoNeto,
MarkJenkins, PeterGibson,
DavidChoe, Cityzenkane, Belx2,
LadyPink, KeithJive, Baer, RasTerms,
JonReiss (Bombit-документарни
филм), Blu (одабрани радови),
RinpaEshidan,
ReverseGraffitiProject;
Израда скице за мурал или графит
традиционалним материјалима
или у рачунарском програму.

 препозна естетске Оцењивање
ликовних
и идејне
радова
вредности
уличне
уметности;
 наведе
материјале
штетне по
здравље и мере
заштите;
 уради скицу за
мурал или
графит.

Посебни садржаји:
 Истраживање: улична култура,
музика и плес;
 Пантомима;
 Знамените грађевине Србије;
 Израда документарног филма.

15.

1
Ктитори,
мецене и
колекционари






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

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

 објасни улогу и
Оцењивање
значај ктитора,
усмених
мецена и
одговора
колекционара у
историји
уметности;
 формира
електронску или
штампану збирку
уметничких
дела;
 образложи
избор
уметничких
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улагање у уметност;
Приказ десет значајних
уметничких дела по избору
наставника, уз образложење
избора;
Одељенски обилазак
електронских: музеја,
галерија, културно-историјских
споменика, фестивала;
Улога колекционара или
инвеститора:
прикупљање и формирање
електронске или штампане
збирке уметничких дела по
избору ученика.

дела.

Посебни садржаји:
 Истраживање: значајне културно-уметничке манифестације у
Србији;
 Истраживање: институције културе
у Србији;
 Терапија путем уметности:
укључивање старије популације у
уметничке активности.
Укупан број часова:

26

Корелација: Музичка култура
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Српски језик и књижевност
Историја
Математика
Рачунарство и информатика
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.

Масер
Историја (одабране теме)
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7 / 14.08.2014. година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:
66/56

Настава у блоку:

Практична настава:

Недељни фонд часова:
Подела одељења у групе:









Ред.

број

1.

Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, 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);
Унапређивање 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 културноисторијске баштине.
Тема

Село и град
некад и сад

Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ
по теми






задатак
наставника
је да на
почетку
школске
године од
дванаест
понуђених
наставних
тема,
ученицима
предложи
шест, од
којих ће
они, као
група, у
складу са
својим
склоности
ма,
изабрати
четири,
Свакој од

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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
предграђа; боемске
четврти; појава
модерне
инфраструктуре –
водовод,
канализација,
метро, проблем
загађења,
одношење и
складиштење
отпада; становање

ИСХОДИ

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми
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

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:




праћење
оствареност
и исхода
тестове
знања.
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четири
теме које
буду
изабране
треба
посветити
четвртину
часова
предвиђен
их
наставним
планом.
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– грађевински
материјали, начин
градње, развој
грађевинске
технике, врсте
објеката и
организација
простора; разлика у
начину становања
између села и града
и између
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 и XX
веку (примери
Београда, Новог
Сада, Ниша,
Крагујевца...;
основни типови
градских насеља –
град, варош,
варошица, „дивља”
насеља;
оријентални и
европски утицаји;
електрификација,
јавни градски
превоз – фијакери,
трамваји,
тролејбуси и
аутобуси; основни
типови сеоских
насеља, обележја
земљорадње,
виноградарства и
сточарства; задруга,
моба, позајмица;
пољопривредна
оруђа, млинови,
ветрењаче;
миграције село –

начину
становања
између села и
града кроз
историју;
уочи разлике у
начину становања
између
припадника
различитих
друштвених
слојева кроз
историју.
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и исхране некад
и сад
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град, разлике у
становању код
Срба: дворци,
градске куће,
конаци, сеоске
куће; дворови
владара – Милоша,
Михаила, Милана и
Александра
Обреновића, кнеза
Александра и
краљева Петра и
Александра
Карађорђевића,
Николе Петровића,
резиденције Јосипа
Броза).

Култура одевања
од антике до данас
(материјали, начин
обраде и бојење,
разлике у одевању
код припадника
различитих
друштвених група;
појава вештачких
материјала,
стилови у одевању,
модне куће, појава
модне индустрије,
свакодневна и
свечана одећа,
џинс као
карактеристика
одевања младих у
читавом свету;
накит, фризуре,
шминка,
парфеми...).

Одевање код Срба
кроз
историју(материјал
и и тканине –
кудеља, конопља,
чоја, крзно, кожа,
лан, свила; разлика
у одевању код
Срба у
Хабзбуршком и
Османском
царству, као и код
припадника
различитих

 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
између села и
града кроз
историју;
 наведе и
упореди
разлике у
начину
одевања
између
припадника
различитих
друштвених
група кроз
историју;
 препозна и
разуме утицаје
различитих
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3.

Војска, оружје и
рат некад и сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



друштвених група;
грађанско одело и
европски узори у
облачењу српског
грађанског
сталежа; униформе
државних
чиновника, лекара,
цариника,
професора Лицеја
и гимназија у
обновљеној
Србији; народна
ношња, савремени
начин одевања).
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”).
Војска, оружје и
рат кроз историју
(војничка опрема –
одећа, оклопи,
штитови, оружје;
родови војске,
опсадне справе,
увежбавање
ратничких
вештина, витешки
турнири, мегдани,
појававатреног
оружја – од

култура на
начин одевања
код Срба кроз
историју;
 препозна и
разуме утицаје
различитих
култура на
начин исхране
код Срба кроз
историју;
наведе и упореди
карактеристике
исхране у
различитим
историјским
периодима.

 уочи основна
обележја
ратова и војне
организације и
технике од
антике до
савременог
доба;
 разуме утицај
научнотехнолошких
достигнућа на
промене у
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4.

Новац и банке
кроз историју
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примитивних
пушака аркебуза и
мускета до
разорне
артиљерије;
увођење 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;
међународне
конвенције о
правилима
ратовања, највеће
војковође).
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).

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
(војсковођа,
официра,
регрута,
цивила);
аргументовано
дискутује о рату и
његовим
последицама на
живот људи.

Нумизматика
(као наука о
постанку, развоју
и употреби
кованог новца).
Новац и банке у
садашњости
(новац као мера
вредности,





уочи основне
карактеристик
е и функције
новца од
антике до
савременог
доба;
изведе
закључак о
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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
израђиван новац,
историјски
феномен
„кварења” новца;
ликови и
различити
симболи на
кованом и
папирном
новцу...).
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

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
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институције у
Србији).

5.

Верски живот и
обичаји кроз
историју
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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 између
католика,
протестаната,
православаца,
муслимана, Јевреја;
атеизам).

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
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Образовање и
васпитање кроз
историју

за приод 2018-2022. год.








Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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...).
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 –
награђивање 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

 уочи основна
обележја
образовања и
васпитања од
антике до
савременог
доба;
 опише развој
система
образовања и
васпитања кроз
историју;
 опише развој
система
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
међусобну
условљеност
степена
привредног
развитка и
квалитета
образовања
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ученика).

7.

Комуникације,
путовања и
туризам некад и
сад

Фармацеутско-физиотерапеутска школа



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,гостио
нице и хотели,
бање).



опише развој
комуникација
од
праисторије
до савременог
доба;
 наведе и
упореди
карактеристик
е
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
комуникација
ма;
уочи утицај
комуникација на
приближавање
држава, народа и
њихових култура
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Друштвени и
породични
живот кроз
историју

за приод 2018-2022. год.






Фармацеутско-физиотерапеутска школа

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 међу
половима...).

идентификујео
сновна
обележја
друштвеног
живота од
антике до
данас;
 идентификујео
сновна
обележја
породичног
живота од
антике до
данас;
 наведе
основна
обележја
друштвеног
живота код
Срба кроз
историју;
 наведеосновна
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
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9.

Фотографија,
филм, радио и
телевизија кроз
историју

за приод 2018-2022. год.


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,филм
као извор
информација о
догађајима;
филм као
масовна забава и
индустрија;
почетак ере
звучног филма,
појава
анимираних



Фармацеутско-физиотерапеутска школа
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Фармацеутско-физиотерапеутска школа

филмова; појава
колор филмова;
филмски
фестивали и
награде;
оснивање радиостаница, 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 фотоалбуми, прва
филмска
пројекција у
Србији 1896,
први српски
филмови и
биоскопи;
почетак рада
прве радиостанице – Радио
Београда 1929,
јавна
демонстрација
телевизије на
сајму у Београду
1939, тајно
праћење
програма Радио
Лондона за
време окупације,
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оснивање
Телевизије
Београд 1958,
кућни радио и ТВ
апарати као
показатељи
животног
стандарда).

10.

Брига о телу и
здрављу кроз
историју
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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 надрилекарство,
манастирске
болнице; прве
болнице и лекари,
отварање болница
у Србији у време
кнеза Милоша,
оснивање
Медицинског
факултета у











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
организација и
њиховог
деловања.
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Београду...).

11.

Грбови и заставе
некад и сад
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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

 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.
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(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,
Карађорђевића,
Обреновића и
ПетровићаЊегоша, лав
Бранковића и
ПетровићаЊегоша, вук
Балшића,
љиљани
Котроманића...).


12.

Спорт некад и
сад
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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









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
карактеристике
спортских
надметања у
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пастирске игре као
различитим
прва спортска
периодима;
надметања, прва
опише развој
спортска друштва, спортског живота
оснивање Српског
код Срба.
олимпијског клуба
1910, учешће на
међународним
такмичењима и
велики успеси,
спортска друштва и
клубови;
савремени спорт и
спортски живот).

Укупан број часова:

Корелација:
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Српски језик и књижевност
Географија
Социологија са правима грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Ликовна култура
Музичка култура
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Хемија (изборни)
Трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /14.08.2014. година. )
Вежбе:
Годишњи фонд часова: Теоријска настава:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

33
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:











Ред.
број

1.

Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање;
Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове
примене;
Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког
мишљења;
Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социоекономским и друштвеним наукама;
Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.

Тема

Дисперзни
системи

Број
часова

6

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

 Класификације дисперзних
система
 Раствори и растворљивост
 Квалитативни и
квантитативни састав
раствора
 Разблаживање раствора
 Колигативна својства
раствора неелектролита

ИСХОДИ
По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:
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изводи
израчунавања у
којима користи
податке о
растворљивост
и супстанце на
датој
температури
објасни утицај
температуре на
растворљивост
супстанци
израчуна
масени
процентни
садржај
раствора,
количинску
концентрацију,
масену
концентрацију
и молалност
раствора

Вредновање
остварености
исхода

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:



усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања

2137

Школски програм

за приод 2018-2022. год.




2.

Раствори
електролита

10

 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
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објасни
снижење
тепмпературе
мржњења,
повишење
температуре
кључања
раствора у
односу на
растварач
објасни
феномен
осмотског
притиска
раствора

 објасни
електролитичк
у дисоцијацију
 хемијским
једначинама
представи
еектролитичку
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
 тумачи појмове
: киселина,
база, амфолит

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:



усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања
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3.

Стехиометријска 10
израчунавања

за приод 2018-2022. год.







и коњуговани
пар у светлу
протолитичке
теорије
 објасни
деловање
пуферских
система по
теорији
електролитичк
е дисоцијације
 зна пуферске
системе
телесних
течности
 израчунава
концентрацију
водоникових и
хидроксидних
јона у
пуферским
системима
објасни разлику
колигативних
својстава раствора
електролита и
неелектролита
Основни хемијски закони
 објасни
квалитативно и
Квалитативно и
квантитативно
квантитативно значење
значење
хемијских формула
хемијских
Квалитативо и
формула
квантитативно значење
 израчуна
хемијских једначина
масени
Типови хемијских реакцијаелементарни
оксидоредукционе
састав
реакције
једињења на
Стехиометријска
основу
израчунавања на основу
молекулске
хемијских једначина
формуле
 одреди
емпиријску
формулу
једињења на
основу масеног
елементарног
процентног
саства
једињења
 објасни
квалитативно и
квантитативно

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:



усмену
проверу
знања
писану
проверу
знања
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за приод 2018-2022. год.
значење
хемијске
једначине
 пише хемијске
једначине
важних
хемијских
реакција
 одреди
коефицијенте у
хемијским
једначнама
 тумачи појам
оксидациног
броја
 разликује
оксидационо и
редукционо
средставо у
реакцији
оксидоредукциј
е
 примени метод
електронског
биланса за
одређивање
коефицијената у
једначини
реакције
оксидоредукциј
е
врши
израчунавања из
хемијских
једначина на
основу
количинских,
масених односа и
односа броја
честица
реактаната и
продуката у
реакционом
систему

Укупан број часова:

33

Корелација:

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Биологија, Физика
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Хемија биомолекула –изборни предмет
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Вежбе:

Настава у блоку:

Практична настава:

33 или 26
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:
 Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање
 Развој хемијске научне писмености и способности комуникације у хемији;
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;
 Разумевање корисности од хемијске производње у савременом друштву;
 Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене;
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу;
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема , логичког и критичког мишљења;
 Развој свести о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо-економским и
друштвеним наукама;
 Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.
Ред.
број

Тема

Број
часова

Препоручени
САДРЖАЈИ по теми



1.

Угљени хидрати

6/
Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.






Хемијска
структура и
својства
моносахарида:
пенотозе (рибоза
и
дезоксирибоза),
хексозе (глукоза,
маноза,
фруктоза)
Хемијска
структура и
својства
олигосахарида:
малтоза, лактоза,
сахароза
Хемијска
структура и
својства
полисахарида:
скроб, целулоза,
гликоген
Улогa угљених
хидрата

ИСХОДИ
По завршеној
темиученик ће бити у
стању да:
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Фишеровим
пројекционим
формулама представи
структуру молекула
моносахарида
ојасни настајање
цикличних
(полуацеталних и
полукеталних) облика
молекула
моносахарида
Хејвортовим
перспективним
формулама прикаже
цикличне форме
молекула
моносахарида
објасни разлику
између Фишерових и
Хејвортових формула
моносахарида
објасни појам
аномерије
хемијским једначинама
представи:
дехидратацију,
епимеризацију,
грађење гликозида,
редукцију и оксидацију
моносахарида
тумачи биолошки
значај моносахарида
објасни настајање
гликозидне везе међу
молекулима
моносахарди
објасни појам

Вредновање
остварености
исхода





тестове
знања
активност
на часу
усмену
проверу
знања
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за приод 2018-2022. год.
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


2.

Липиди

6/
Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.








Класификације
липида
Хемијска структура
осапуњивих липида
Хемијски састав
воскова
Хемијска структура
неосапуњивих
липида
Стероидни хормони
Биолошки значај
липида













8/

3.
Протеини

Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.








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














Фармацеутско-физиотерапеутска школа

разуме
критеријуме за
класификацију
липида
наведе и
класификује
осапуњиве липиде
према хемијском
саставу
тумачи биолошки
значај масти и уља,
фосфоглицерида,
сфинголипида и
воскова
наведе и
класификује
неосапуњивие
липиде
тумачи биолошки
значај
холестерола,
жучних киселина и
стероидних
хормона
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









тестове
знања
активност
на часу

усмену
проверу
знања

тестове
знања
активност на
часу

усмену
проверу
знања
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4.

Нуклеинске
киселине

4/
Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.







Структурне јединице
нуклеинских киселина
Пуринске и
пиримдинске базе
Нуклеозиди,
нуклеотиди,
нуклеинске киселине
Структура и функција
ДНК и РНК









2/

5.

Витамини

Укупан број часова:

Број часова
по темама
прилагодити
укупном
броју часова.

26
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Биолошки значај
витамина
Номенклатура
витамина
Хемијска структура
липосолубилних
витамина
Хемијска структура
хидросолубилних
витамина



ензима
користи номенклатуру
ензима
објасни механизам
дејства ензима
наведе факторе који
утичу на активност
ензима
објасни разлику између
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
киселина

сбјасни 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










тестове знања
активност на
часу
усмена
провера
знања

усмена
провера
знања
тестове
знања
активност
на часу

Корелација:
Хемија,
Медицинска
биохемија
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Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

за приод 2018-2022. год.
Масер
Логика
3

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7/14.08.2014 година. )
Теоријска настава:
Вежбе:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

Настава у блоку:

Практична настава:

32
1

Подела одељења у групе:

Циљеви предмета:



Ред.
број

Стицање основних знања о логици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање и развој
личности
Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и
свакодневном животу
Број
часова

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

Увод у логику

3

- Појам и подела логике.
- Логика као наука о
форми мишљења
- Основни логички
принципи (идентитет,
непротивуречност и и
искључење трећег)

- препозна да и сам већ
користи логику као и
граматику
- искаже дефиницију
логике, - разуме и опише у
чему се састоји формални
карактер логике

Формална
логика: појам суд
закључак

8+10+8

- Појам
- Обим и садржај појма Односи међу појмовима
- Однос родова и врста
- Дефиниција
- Суд
- Прости и сложени
судови
- Подела судова по
квантитету
- Подела судова по
квалитету
-Комбинована подела
судова
Односи међу судовима
(логички квадрат)
- Врсте закључивања –
конверзија
- потпуна и непотпуна
индукција
- Аналогиа
- Категорички силогизам
- Структура логичког
силогизма
- Фигуре категоричког
силогизма

-разликује обим и садржај
појма,
- разликује родне и врсне
појмове и уме да наведе
пример
- именује неке односе
међу појмовима
- наводи сопствени
пример за задати однос
међу појмовима
- разликује дефиницију од
других реченица
- Одређује структуру
дефиниције
- Наводи примере
дефиниција које је научио
у другим предметима,
рашчлањује их и
процењује исправност
- разликује делове суда и
именује их
- именује логичке везнике
- разликује квантитет и
квалитет суда
- наведи пример за
поделу судова по

Тема

1.

2.

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
По завршеној теми ученик ће
бити у стању да:

Вредновање
остварености
исхода
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квантитету и квалитету
- именује односе међу
судовима помоћу
логичког квадрата и даје
сопствене примере судова
- наводи примере за
индуктивно закључивање
- наводи примере за
закључивање по
аналогији
- даје примере
дедуктивног закључивања
из своје струке
- дефинише силогизам и
разликује појмове и
судове који чине
силогизам
- одређује функцију
средњег појма

3.

3

Логичке грешке

-Логичке грешке
- Паралогизми и софизми

Укупан број часова:

-разликује случајне од
намерних логичких
грешака

Корелација:

Српски језик и
књижевност

Образовни профил:
Назив предмета:
Разред:

Mасер
Психијатрија
трећи

Правилник о наставном плану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9/2015 година. )
Теоријска настава:
Годишњи фонд часова:

Недељни фонд часова:

26
1

Подела одељења у групе:

/

Вежбе:

Настава у блоку:

/

Практична настава:

/
/

/
/

– Стицање знања о значају и циљевима неурологије, општим карактеристикама, клиничкој слици,
дијагностици и терапији неуролошких болести;
– Стицање знања о патологији и патогенези неуролошких болестии поремећаја;
– Стицање знања о врсти, значају и деловању узрока у настанку неуролошких болести.
Број
часова

Ред.
број

Препоручени САДРЖАЈИ по
теми

ИСХОДИ

Тема

1

Основи
психопатологије

8





Најчешћи
психопатолошки
феномени у клиничкој
пракси;
Поремећаји опажања
(агнозије, илузије,

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

Вредновање
остварености
исхода

По завршеној теми
ученик ће бити у стању
да:




повеже утицај
соматске болести
на психичко
стање болесника;
дефинише
психичке






тестове знања
усмено
излагање
активност на
часу
домаћи
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2

3

Менталне
болести и
поремећаји

Болести
ѕависности и
тровање
лековима
Социјална
психијатрија

за приод 2018-2022. год.

9

9

халуцинације);
 Поремећаји пажње
(вигилност, тенацитет);
 Поремећаји емоција
(еуфорија, депресија,
парамимија,
паратимија дефект
афективног
односа,амбиваленција)
;
 Поремећаји мишљења
- сумануте идеје;
 Поремећаји памћења амнезија;
 Поремећаји
интелигенције
(олигофреније и
деменције);
 Поремећаји свести
(квантитативни и
квалитативни);

Поремећаји
нагона .
 Класификација
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;
 Симптоматске психозе;
Савремени третман и
терапија менталних
болести (терапијска
заједница).







Алкохолизам – врсте,
терапија и
ресоцијализација;
Токсикоманије – врсте,
терапија и
ресоцијализација;
Тровање лековима –
врсте, прва помоћ,
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поремећаје;
наведе узроке
психичких
поремећаја;
објасни и
препозна
психичке
поремећаје;
стручно приступи
психички
оболелој особи.

задатак.

повеже утицај
соматске болести
на психичко
стање болесника;
дефинише
менталне
болести и
поремећаје;
наведе узроке
менталних
болести и
поремећаја;
објасни и
препозна
менталне
болести и
поремећаје;
стручно приступи
ментално
оболелој особи.

дефинише и
препозна неке од
болести;
зависности
(алкохолизам,
токсикоманије);
стручно приступи
пацијенту који је
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Укупан број часова:
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лечење и нега;
злоупотребио
 Старање за психотичне
лек;
и бивше психотичне
 формира
болеснике;
позитиван став и
 Социотерапија код
стручно приступи
болести зависности;
оболелом од
 Однос према болесном
болести
човеку;
зависности.
Превенција
стигматизације
Корелација: КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

Здравствена психологија-Хигијена и здравствено васпитање

Патологија

Анатомија и физиологија

3

Образовнипрофил:
Називпредмета:
Разред:

Mасер
фармакологија
трећи

Правилник о наставномплану и програму....
(,,Сл.Гласник РС-Просветнигласник'', бр. 9/2015 година. )
Теоријсканастава:
Годишњифондчасова:

Недељнифондчасова:

26
1

Поделаодељења у групе:

/

Вежбе:

Настава у блоку:

/

/
/

Практичнанастава:

/
/

– Стицање знања о значају и циљевима неурологије, општим карактеристикама, клиничкој слици,
дијагностици и терапији неуролошких болести;
– Стицање знања о патологији и патогенези неуролошких болестии поремећаја;
– Стицање знања о врсти, значају и деловању узрока у настанку неуролошких болести.
Ред.
број

1.

Тема

Општа
фармакологија

Број
часова

ПрепоручениСАДРЖАЈИпо
теми



6









Предмет
фармакологије;
Појам и порекло
лекова;
Врсте лекова, начин
издавања, чување
лекова;
Облици лекова;
Начин примене
лекова;
Фармакокинетика
(судбина лека у
организму);
Фармакодимамијадејство лекова на
организам. Плацебо;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

ИСХОДИ
Позавршенојтемиученикћебити у
стањуда:










oбјасни шта проучава
фармакологија;
oбјасни појам лека и
порекло лекова;
oбјасни врсте, облике и
начине примене лекова;
oбјасни начине чувања и
издавања лекова;
oбјасни промене којима
лек подлеже приликом
проласка кроз
организам;
oбјасни механизме
дејства лекова;
oбјасни плацебо ефекат;
oбјасни чиниоце који

Вредновање
остварености
исхода

Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода вршити
кроз:
1. тестове
знања
2. усмено
излагање
3. активност
на часу
домаћи
задатак
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Дозирање лекова;
Нежељена дејства
лекова.


2.

Фармакологија
кардиоваскула
рног,
респираторног,
дигестивног и
урогениталног
система

6
















Лекови у терапији
срчане
инсуфицијенције(ACE
инхибитори,
блокатори рецептора
за ангиотензин II ,
диуретици, бета
блокатори,
вазодилататори,
кардиотонични
гликозиди);
Антиаритмијски
лекови;
Антилипемици;
Антихипертензивни
лекови;
Лекови у терапији
исхемијске болести
срца;
Лекови у терапији
бронхијалне астме;
Антитусици,
експекторанси и
кисеоник;
Фармакотерапија
улкусне болести;
Антидијароици,лакса
тиви, антиеметици;
Лекови који утичу на
апетит и дигестиви;
Диуретици;

Утеротоници и
токолитици.

утичу на дозирање лека;
прецизно наведе
нежељена дејства лекова.
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oбјасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који се
користе у терапији
кардиоваскуларних
обољења;
наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације
лекова који се користе у
терапији
кардиоваскуларних
обољења;
oбјасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који се
користе у терапији
респираторних
обољења;
наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације
лекова који се користе у
терапији респираторних
обољења;
објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који се
користе у терапији
обољења дигестивног
система;
наведе најважнија
нежељена дејства и
контраиндикације
лекова који се користе у
терапији обољења
дигестивног система;
објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске
особине лекова који се
користе у терапији
обољења урогениталног
система;
наведе најважнија
нежељена дејства и
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Фармакологија
крви и телесних
течности

за приод 2018-2022. год.

2










Фармакологија
хормона и
витамина

2












Лекови који делују на
хемостазу и
тромбозу
- антихеморагици
- антиагрегацијски
лекови
- антикоагулантни
лекови
- фибринолитици;
Антианемијски
лекови - препарати
гвожђа, витамин B12,
фолна киселина,
еритропоетин;
Препарати крви и
замене за плазму;
Инфузиони раствори;
Парентерална
исхрана;
Контрастна средства.

Инсулин и орални
антидијабетици;
Окситоцин и ADH;
Тироидни хормони и
антитироидни
лекови;
Гликокортикоиди и
минералокортикоид
и;
Андрогени и
анаболици;
Естрогени, гестагени
и хормонски
контрацептиви;
Липосолубилни
витамини терапијска примена;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа

контраиндикације
лекова који се користе у
терапији обољења
урогениталног система;
наведе генеричка имена
најважнијих представнике
наведених група лекова.
 наброји најважније
групе лекова са
дејством на хемостазу и
тромбозу;
 наведе дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
лекова са дејством на
хемостазу и тромбозу
 наброји најважније
антианемијске лекове
 наведе дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
антианемијских лекова
 наведе врсте, дејства,
индикације и нежељене
ефекте средстава за
надокнаду течности,
крвних елемената,
електролита и
хранљивих материја
 наведе врсте,
индикације и нежељене
ефекте најчешће
коришћених
контрастних средстава.
 ефекат;
 објасни дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
лекова који се користе у
терапији шећерне
болести;
 објасни дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
лекова који се користе у
терапији обољења
тиреоидне жлезде;
 објасни дејства, основне
индикације, начине
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Хидросолубилни
витамини терапијска примена.







Антиинфективн
и лекови и
цитостатици

6
















Фармакологија
аутономног
нервног
система

2







Општи принципи
антиинфективне
терапије;
Пеницилини;
Цефалоспорини;
Макролиди и њима
сродни антибиотици;
Аминогликозиди;
Хинолони;
Сулфонамиди;
Уроантисептици;
Антимикотици;
Антипаразитарни
лекови;
Имуносупресиви;
Антисептици и
дезинфицијенси;
Хемиотерапија
малигних обољења.
Трансмисија у
вегетативном
нервном систему;
Холинергички
лекови;
Антихолинергички
лекови;
Адренергички
лекови:
катехоламини,
вазоконстриктори,
бронходилататори;

Фармацеутско-физиотерапеутска школа













примене и најчешће
нежељене ефекте
лекова који се користе у
терапији обољења
надбубрежних жлезда;
објасни дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
лекова који се користе у
терапији гинеколошких
обољења;
наведе генеричка имена
најважнијих
представника
наведених група лекова;
наведе дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
терапијске примене
витамина.
наброји најважније
групе антимикробних
лекова
наведе и објасни
дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
антиинфективних
лекова
наведе најважније
представнике
наведених група лекова
наведе дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
цитостатика.
наброји најважније
групе лекова са
дејством на вегетативни
нервни систем
наведе и објасни
дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
лекова са дејством на
вегетативни нервни
систем

2150

Школски програм

за приод 2018-2022. год.
Адренергички
блокатори;
Антихистаминици.



Општи анестетици;
Психотропни лекови:
неуролептици
(антипсихотички
лекови),
антидепресиви,
анксиолитици
седативи;
 Антиепилептички
лекови;
 Аналгетици наркотички и
ненаркотички,
нестероидни
антиреуматици;
 Етанол и метанол;
 Психостимуланси;
 Локални анестетици.






Фармакологија
централног
нервног
система

2

наведе најважније
представнике
наведених група лекова

наброји најважније
групе лекова са
дејством на нервни
систем;
 наведе и објасни
дејства, основне
индикације, начине
примене и најчешће
нежељене ефекте
лекова са дејством на
нервни систем;
 наведе најважније
представнике
наведених група лекова;
 објасни фармаколошке
ефекте етанола и
метанола на ЦНС;
 наведе дејства,
индикације и нежељене
ефекте локалних
анестетика.
Корелација: КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Анатомија и физиологија
 Хигијена и здравствено васпитање
 Хемија
 Медицинска биохемија
 Основи неге и рехабилитације
 Микробиологија са епидемиологијом
 Патологија



-

-
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