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                                                         Увод 

Школски програм представља основу и усмерава образовно-васпитни рад свих наставника и 

стручних сарадника, као и стручних органа школе. Обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене 

на остваривање принципа, циљева и стандарда образовних постигнућа и задовољење општих и 

специфичних потреба свих учесника образовно-васпитног рада. 

Школски програм се у већем делу израђује на основу планова и програма наставе и учења, а посебни 

програми су конципирани на основу потреба и специфичности рада школе. 

Школски програм доноси школски одбор, по правилу на период од четири године. Поједини делови 

Школског програма иновирају се у току његовог остваривања. 

Школски програм садржи:  циљеве;  назив, врсту и трајање свих 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 одрђује 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;  
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 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;  

 професионална етика и компетентност коjа подразумева високу стручност наставника, васпитача, 

стручних сарадника, директора и секретара, стални професионални развоj и висок ниво 

професионалне одговорности и етичности; 

  хоризонтална и вертикална 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); 

  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.  

Квалитетан Школски програм је онај који омогућава складан развој свих аспеката личности ученика.  
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1. Циљеви школског програма 

 

У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања, Фармацеутско-физиотерапеутска 

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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2. 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 Степен 

1. Фармацеутски техничар IV 

2. Фармацеутски техничар (српски и енглески језик) IV 

3. Физиотерапеутски техничат IV 

4. Козметички техничар IV 

5. Масер III 

 

Образовни профили заступљени у школи верификовани су решењима надлежног министарства, и то:  

 Образовни профил Решење верификације 

 
1. 
 
 

Фармацеутски техничар 
 

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

српски -енглески 

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

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

4. Масер 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.  

Језик на коме се оатварарују програми : 

- програми наставе и учења образовних профила физиотерапеутски техничар, козметички техничар, 
масер реализују се на српском језику. 

- Програми наставе и учења образовног профила фармацеутски техничар реализује се двојако: 
на српском језику   
српски језик и енглески језик 

 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 

 

3.Обавезни предмети , изборни програми и 

модули по образовним профилима разредима 

 

 

 

 

 

Образовни профили: 

3.1.Фармацеутски техничар   
            3.2.Фармацеутски техничар српски-енглески  

3.3.Физиотерапеутски техничар  
3.4.Козметички техничар  
3.5.Масер   
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Фармацеутски техничар 
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Образовни  профил:   ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

  
  
 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 19 2  627 66  30 13   442    11   363    9   252    1684 66  30 1780 

1.  Српски језик и књижевност 3   99    3   102    3   99    3   84    384    384 

2. Страни језик 2   66    2   68    2   66    2   56    256    256 

3. Физичко васпитање 2   66    2   68    2   66    2   56    256    256 

4. Математика 2   66    2   68    2   66    2   56    256    256 

5. Рачунарство и информатика  2   66                         66   66 

6. Историја 2   66                         66    66 

7. Ликовна култура       30                         30 30 

8. Физика 2   66                         66    66 

9. Географија 2   66                         66    66 

10. Хемија 2   66    2   68                  134    134 

11. Биологија 2   66    2   68                  134    134 

12. Социологија са правима грађана               2   66           66    66 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 1  297 33  90 11 7  374 238  90 12 6  396 198  120 11 9  308 252  180 1375 721  480 2576 

1. Анатомија и физиологија 3   99                         99    99 

2. 
Фармацеутско технолошке операције и 
поступци 1 1  

33 33  
30    

   
    

   
    

   
 33 33  30 96 

3. Хигијена и здравствено васпитање 2   66                         66    66 

4. Латински језик 2   66                         66    66 

5. Прва помоћ       60                         60 60 

6. Медицинска етика 1   33                         33    33 

7. Микробиологија са епидемиологијом        2   68                  68    68 

8. Патофизиологија        2   68                  68    68 

9. Организација фармацеутске делатности        1   34                  34    34 

10. Аналитичка хемија        2 2  68 68                 68 68   136 

11. Фармацеутска технологија        2 3  68 102  60 2 3  66 99  60 2 3  56 84  120 190 285  240 715 

12. Фармакогнозија са фитотерапијом        2 2  68 68  30 1 1  33 33  30        101 101  60 262 
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13. 
Фармацеутска хемија са аналитиком 
лекова    

   
    

   
 2 2  

66 66  
30 2 2  

56 56  
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                      2   56   30 56   30 86 

19. Фармакологија и фармакотерапија                      3   84    84    84 

20. Козметологија                      2 2  56 56   56 56   112 

21. Предузетништво                       2   56    56   56 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   33    1   34    3   99    3   84    250    250 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   33    1   34    1   33    1   28    128    128 

2. 
Изборни предмет према програму 
образовног профила    

   
    

   
 

2   66    2   56    122    122 

Укупно А1+A2+Б 
29 3  957 99  120 25 7  850 238  90 26 6  858 198  120 23 9  644 252  180 3309 787  510 4606 

Укупно А1+A2+Б 32 1176 32 1178 32 1176 32 1076 4606 

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    2 

5. Историја (одабране теме)*   2 2 

6. Хемија*   2 2 

7. Хемија биомолекула*   2 2 

8. Физика   2 2 

9. Логика са етиком*   2 2 

Напомена:* Ученик изборни предмет бира једном у току школовања 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму: (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /14     година. ) 
 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

102 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
2. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
3. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
4. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
5. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
6. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
7. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
8. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
9. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
10. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
11. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
12. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
13. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
14. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Увод у проучавање 
књижевног дела 

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

 разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

 објасни појам и функцију 
књижевности као уметности и однос 
књижевности и других уметности 

 наведе научне дисциплине које се 
баве проучавањем књижевности 

 познаје књижевне родове и врсте и 
разликује њихове основне одлике 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 
лик и идеју у књижевном делу 

 износи своје утиске и запажања о 
књижевном делу, тумачи његове 
битне чиниоце и вреднује га 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице („Први пут с оцем 
на јутрење“, „Антигона“, „Туга“ укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

здравственом психологијом, грађанским 
васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 
 Увод у проучавање књижевног дела (15 

часова) 
 

 

 
 
2. 
 
 
 

Књижевност старог 
века 

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

 објасни значај митологије за античку 
књижевност и развој европске 
културе 

 наведе имена аутора, називе 
обрађених дела и класификује их по 
културама којима припадају, 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
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књижевним родовима и врстама 
 тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 
 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 
 

разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице ( „Антигона“, 
„Гилгамеш“, „Илијада“) укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 

 Књижевност старог века (12 часова) 
 

 

 
 
3. 

Средњовековна 
књижевност 

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

 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 

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

 Посета Музеју Српске Православне цркве као 
час систематизације и утврђивања наставне 
теме. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, стручним предметима 
Оквирни број часова по темама 

 
 Средњовековна књижевност  
      (11 часова) 
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4. Народна књижевност Указивање на народну 
књижевност као израз 
колективног мишљења и 
осећања, ризницу народних 
обичаја, кодекс етичких норми 

 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 

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

 Народна књижевност се може обрадити по 
мотивима (рад у групама) 

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Поједине наставне јединице ( „Хасанагиница“, 
„Диоба Јакшића“) укључене су у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, 
ради развијања компетенција демократске 
културе. 

 Корелација са историјом, географијом, 
верском наставом... 

Оквирни број часова по темама 

 Народна књижевност (12 часова) 
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5. Књижевност 
хуманизма и 
ренесансе 

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

 наведе најзначајније представнике и 
њихова дела 

 објасни значење појмова хуманизам 
и ренесанса 

 наводи и на 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 
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Корелација са историјом, географијом, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Хуманизам и ренесанса (10 часова) 
 

 

6. Општи појмови о 
језику 

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

 објасни функцију језика и појам 
језичког знака 

 разуме природу модерног 
књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 
језика до 19. века 

 наведе дисциплине које се баве 
проучавањем језичког система 

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

Оквирни број часова по темама 

 Општи појмови о језику (4 часа) 
 

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

 

 уме да се служи правописом 
 разликује гласовне алтернације 
 влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 
језика и да га примењује у говору 

 

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

Оквирни број часова по темама 

 Фонетика (9 часова) 
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8.  Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

 примени знања о гласовним 
алтернацијама у складу са језичком 
нормом 

 примени употребу великог и малог 
слова у складу са језичком нормом 

 подели речи на крају реда у складу са 
језичком нормом 

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

 Наставна тема блиско повезана са аквионим 
планом пројекта „Квалитетно образовање за 
све“, као и предметом Српски језик и вештине 
комуникације. 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис  (10 часова) 
 

9.  Култура изражавања Оспособљавање ученика да 
користе различите облике 
казивања и функционалне 
стилове 

 опише стања, осећања, 
расположења, изрази ставове, донесе 
закључке у усменом и писаном 
изражавању 

 разликује функционалне стилове 
 препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 
функционалног стила 

 попуњава формуларе, уплатнице, 
захтеве и слично у складу са језичком 
нормом 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (19 часова) 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
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.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
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уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
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реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
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став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
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књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9  / 2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе / 

Циљевипредмета: 
Развијањесазнајнихиинтелектуалнихспособностиистицањепозитивногодносапремадругимкултурамаузуважавањеразличитостииусвајањезнањаиумењапотребни
хукомуникацијинастраномјезикууусменомиписаномоблику 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1 - 8 
 
 
 
 
 

1 Getting to know you  
2 Whatever makes you 
happy 
3 What’s in the news? 
4 Eat, drink and be 
merry! 
5 Looking forward 
6 The way I see it  
7 Living History  
8 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањепрочитан
их текстова. 

 Оспособљавање 
ученика за 
краткомонолошкоизлаг
ање и заучешће 
удијалогу настраном 
језикуиразменукраћих
писанихпорука. 

 Оспособљавањ 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 разуме суштину разговора 
између двоје или више 
са/говорника; започиње, води и 
завршава једноставан разговор 
на теме од личног интереса и 
оне о свакодневном животу; има 
сасвим разумљив изговор; 

 ученик ће бити у стању да на 
једном од три нивоа: разуме 
реченице, питања и упутства из 
свакодневног говора; разуме 
општи садржај краћих, 
прилагођених текстова; разуме 
бројеве (цене, рачуне, тачно 
време); 

 у непознатом тексту препознаје 
познате речи, изразе и реченице 
(нпр. у огласима, на 
плакатима);  разуме општи 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
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краћихусмених 
иписаних текстова. 

 Оспособљавање 
ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик
а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене 
стручне литературе  у 
циљу информисања, 
праћења иновација и 
достигнућа у области 
струке, усавршавања и 
напредовања.  

 
 

 
 
 
 

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; саставља кратак текст 
о одговарајућој теми; 

 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); 

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

 напише кратко лично писмо, 
поруку, разгледницу, честитку; 

 преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова;  

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 

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

 препознаје и правилно користи 
основне фонолошке 
(интонација, прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 разуме, прати и преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

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

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
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оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
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5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
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4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
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различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/2014.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

105 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

15. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
16. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
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17. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
18. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
19. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
20. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
21. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
22. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
23. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
24. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
25. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
26. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
27. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
28. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Барок, класицизам и 
просветитељство 

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

 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 српској 
књижевности 

 наведе особине  ликова у обрађеним 
делима и заузме став према њиховим 
поступцима  

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Посета Музеју Вука и Доситеја. 
 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем... 
Оквирни број часова по темама 

 Барок , класицизам, просветитељство (14 
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часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 наведе представнике романтизма и 
њихова дела 

 уочава и образлаже одлике 
романтизма 

 изнесе свој суд о књижевним делима 
користећи стечена знања и сопствена 
запажања 

 препозна и усвоји вредности 
националне културе и 
разуме/поштује културне вредности 
других народа 
тумачи  уметнички свет и стваралачке 
поступке у структури обрађених дела 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Романтизам (25 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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3. 

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

 

 наведе представнике правца и 
њихова дела 

 дефинише одлике реализма и 
објасни их на 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 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, грађанским васпитањем, 
ликовном културом... 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Могућност гледања екранизације неких од 
дела реалистичке књижевности. 
 
 

Оквирни број часова по темама 
 

 Реализам (28 часова) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

4. Морфологија Систематизо-вање знања о 
врстама речи и њиховим 
облицима 

 одреди врсту речи и граматичке 
категорије 

 употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у складу са 
језичком нормом 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Морфологија (10 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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5. Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

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

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

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (5 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

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

 

 изражава размишљања и критички 
став према проблемима и појавама у 
књижевним текстовима и 
свакодневном животу 

 препозна одлике стручно-научног 
стила 

 примени одлике новинарског стила 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (23 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
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СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
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формуларе и обрасце. 
CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
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најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
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на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
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методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
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(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 / 2014.    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

90 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

29. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
30. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
31. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
32. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
33. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
34. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
35. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
36. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
37. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
38. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
39. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
40. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
41. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
42. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Модерна Упознавање са основним 
одликама правца, 
представницима и њиховим 
делима 

 наведе одлике правца, представнике 
и њихова дела 

  уочи и тумачи модерне елементе у 
изразу и форми књижевног дела 

 анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове 
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Модерна (25) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност између 
два рата 

Упознавање ученика са 
одликама међуратне 
књижевности, представницима 
и делима 

 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 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
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грађанским васпитањем, ликовном културом, 
стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Међуратна књижевност (30) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
 

 
 

 
 
3. 

Творба речи  Систематизовање знања о 
основним правилима 
грађења речи 

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

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 
 

Оквирни број часова по темама 

 Творба речи (9) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Лексикологија Упознавање ученика са 
основама лексикологије 

 препозна и одрeди вредност лексеме 
 уме да се служи речницима 
 наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Лексикологија (9 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

5. Правопис Оспособљавање ученика за 
примењивање знања из језика 
и правописа у складу са 
језичком нормом 

 примени правописна правила у 
писању сложеница, полусложеница и 
синтагми 

 скраћује речи у складу са прописаним 
правилима 

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

 Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 
 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (6 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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6.  Култура изражавања  Оспособљавање ученика да 
теоријска знања из 
граматике и правописа 
примењују у усменом и 
писаном изражавању 
 

 износи став, користи аргументе и 
процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању 
 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
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Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
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библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
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CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
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другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
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СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: четврти 
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Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /2014.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

87 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

43. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
44. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
45. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
46. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
47. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
48. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
49. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
50. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
51. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
52. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
53. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
54. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
55. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
56. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

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

 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 

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

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Могућност обраде савремене драме кроз 
повезивање са другим медијима -драмски 
текст као позоришна представа, радио драма 
или ТВ драма 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 
 Савремена поезија (12 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремена проза Упознавање са 
књижевнотеоријским 
појмовима, специфичностима 
савремене прозе, њеним 
представници-ма и делима 

 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  
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
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  Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом, 
стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 
 Савремена проза (27 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
 

 
 

 
 
3. 

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

 увиди разлику између 
традиционалне и  савремене драме 

 упореди драмски  књижевни текст са 
другим облицима његове 
интерпретације 
формулише личне утиске и запажања 
о драмском делу 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Приликом обраде драмског дела могућност 

посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 
 
 

Оквирни број часова по темама 
 Савремена драма (8) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Класици светске 
књижевности 

Упознавање са писцима и 
делима светске књижевне 
баштине 

 препозна свевременост  обрађених 
тема 

 тумачи дела износећи своја 
запажања и утиске и образложења о 
њима 

  

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

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 
 

Оквирни број часова по темама 

 Класици светске књижевности (8 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

5. Синтакса  Систематизовање знања из 
синтаксе 

 

 одреди синтаксичке јединице и 
њихову функцију  

 одреди типове независних и зависних 
реченица, типове синтагми и типове 
напоредних конструкција 

 разуме појам конгруенције 
 познаје систем глаголских облика 

 

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

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 

Оквирни број часова по темама 

 Синтакса (7 часова) 
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6. Правопис Оспособљавање ученика за 
примењивање знања из језика 
и правописа у складу са 
језичком нормом 

 примени правописне знаке у складу 
са језичком нормом 

 употреби знаке интерпункције у 
складу са језичком нормом 

  

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

 Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 
 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (5 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

7.  Култура изражавања  Усавршавање културе 
изражавања и неговање 
интересовања за праћење 
културних садржаја и 
критички однос према 
њима, као и 
оспособљавање за 
операционализацију 
функционалних стилова 

 напише есеј поштујући структуру ове 
књижевне врсте 

 састави биографију, молбу, жалбу, 
приговор… 

 процењује вредност понуђених 
културних садржаја 
 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
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CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  
CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
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темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
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(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
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књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
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колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
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књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 
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Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1 - 6 
 
 
 
 
 

1 Girls and Boys 
2 Time for a story 
3 Our interactive world 
4 Life’s what you make 
it 
5 Just wondering 
6 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањепрочитан
их текстова. 

 Оспособљавање 
ученика за 
краткомонолошкоизлаг
ање и заучешће 
удијалогу настраном 
језикуиразменукраћих
писанихпорука. 

 Оспособљавање 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 
краћихусмених 
иписаних текстова. 

 Оспособљавање 
ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик
а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене 
стручне литературе  у 
циљу информисања, 

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 разуме суштину разговора 
између двоје или више 
са/говорника; започиње, води и 
завршава једноставан разговор 
на теме од личног интереса и 
оне о свакодневном животу; има 
сасвим разумљив изговор; 

 ученик ће бити у стању да на 
једном од три нивоа: разуме 
реченице, питања и упутства из 
свакодневног говора; разуме 
општи садржај краћих, 
прилагођених текстова; разуме 
бројеве (цене, рачуне, тачно 
време); 

 у непознатом тексту препознаје 
познате речи, изразе и реченице 
(нпр. у огласима, на 
плакатима);  разуме општи 
садржај и смисао краћих 
текстова (саопштења, 
формулара са подацима о некој 
особи, основне команде на 
машинама/компјутеру, 
декларације о производима, 
упутства за употребу и 
коришћење); употребљава 
једноставне изразе и реченице 
да би представио свакодневне, 
себи блиске личности, 
активности, ситуације и 
догађаје; саставља кратак текст 
о одговарајућој теми; 

 на једноставан начин се 
споразумева са саговорником 
који говори споро и разговетно; 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
квантитет језичког материјала који је неопходан 
услов за било које учење језика.  
Такозвана комуникативно- интерактивна 
парадигма у настави страних језика, између 
осталог, укључује и следеће компоненете:  
усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
поимање наставног програма као динамичне,  
заједнички припремљене и ажуриране листе 
задатака и активности наставник је ту да омогући 
приступ и прихватање нових идеја ученици се 
третирају као одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чинууџбеници су само 
један од  ресурса; осим њих препоручује се и 
примена других извора информација и 
дидактичких материјала, поготову кад је реч о 
стручним темама учионица постаје простор који је 
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праћења иновација и 
достигнућа у области 
струке, усавршавања и 
напредовања.  

 
 

 
 
 
 

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); 

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

 напише кратко лично писмо, 
поруку, разгледницу, честитку; 

 преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова;  

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 
компакт диск, интернет итд.); 

 препознаје и правилно користи 
основне фонолошке 
(интонација, прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 разуме, прати и преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

могуће реструктурирати из дана у дан.  
Важан циљ у учењу страног језика у средњим 
стручним школама је овладавање језиком струке, 
и то у оноликој мери која је неопходна  да се језик 
користи ради  информисаности  и 
оспособљености за једноставну комуникацију у 
усменом и писаном облику на страном језику. Тај 
сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током 
четворогодишњен образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима везаним за 
квалификације струке.  
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује 
на страном језику прати исходе појединих 
стручних предмета и буде у корелацији са њима. 
Реализација наставе језика струке се много више 
огледа у развијању рецептивних вештина него 
продуктивних јер је сврха учења страног језика, у 
првој линији, усмерена на то  да се ученици 
оспособе да прате одређену стручну  литературу у 
циљу информисања, праћења иновација и 
достигнућа у области струке, усавршавања и 
напредовања.  
Стога је спектар текстова који се препоручују 
велики: шематски прикази, упутства о примени 
апарата, инструмената или пак материјала, 
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни 
текстови чији је садржај релевантан за тематске 
садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, 
програми сајамских активности и сл. 
Веома је битно у раду са таквим текстовима 
одредити добру дидактичку подршку. Добро 
осмишљени налози упућују на то да одређене 
текстове, у зависности од тежине и важности 
информација које они носе, треба разумети 
глобално, селективно или пак детаљно. 
Продуктивне вештине треба ограничити на строго 
функционалну примену реалну за захтеве струке. 
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То подразумева писање кратких порука, мејлова у 
оквиру пословне комуникације (поруџбенице, 
рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на 
основном нивоу било у директном контакту са 
саговорником или у телефонском разговору.  

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
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вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
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2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
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2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
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2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: трећи 

Правилниконаставномплануипрограму....(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 7  /   2014година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе / 

Циљевипредмета: 
Развијањесазнајнихиинтелектуалнихспособностиистицањепозитивногодносапремадругимкултурамаузуважавањеразличитостииусвајањезнањаиумењапотребни
хукомуникацијинастраномјезикууусменомиписаномоблику 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1 - 8 
 
 
 
 
 

1 A world of difference 
2 The working week 
3 Good times, bad times 
4 Getting it right 
5 Our changing world 
6 What matters to me 
7 Passions and fashions 
8 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањепрочитан
их текстова. 

 Оспособљавање 
ученика 

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 разуме суштину разговора 
између двоје или више 
са/говорника; започиње, води и 
завршава једноставан разговор 
на теме од личног интереса и 
оне о свакодневном животу; има 
сасвим разумљив изговор; 

 ученик ће бити у стању да на 
једном од три нивоа: разуме 
реченице, питања и упутства из 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
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замонолошкоизлагање 
и заучешће удијалогу 
настраном 
језикуиразменукраћих
писанихпорука. 

 Оспособљавање 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 
краћихусмених 
иписаних текстова. 

 Оспособљавање 
ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик
а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене 
стручне литературе  у 
циљу информисања, 
праћења иновација и 
достигнућа у области 
струке, усавршавања и 
напредовања.  

 
 

 
 
 
 

свакодневног говора; разуме 
општи садржај краћих, 
прилагођених текстова; разуме 
бројеве (цене, рачуне, тачно 
време); 

 у непознатом тексту препознаје 
познате речи, изразе и реченице 
(нпр. у огласима, на 
плакатима);  разуме општи 
садржај и смисао краћих 
текстова (саопштења, 
формулара са подацима о некој 
особи, основне команде на 
машинама/компјутеру, 
декларације о производима, 
упутства за употребу и 
коришћење); употребљава 
једноставне изразе и реченице 
да би представио свакодневне, 
себи блиске личности, 
активности, ситуације и 
догађаје; саставља кратак текст 
о одговарајућој теми; 

 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); 

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

релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
квантитет језичког материјала који је неопходан 
услов за било које учење језика.  
Такозвана комуникативно- интерактивна 
парадигма у настави страних језика, између 
осталог, укључује и следеће компоненете:  
усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
поимање наставног програма као динамичне,  
заједнички припремљене и ажуриране листе 
задатака и активности наставник је ту да омогући 
приступ и прихватање нових идеја ученици се 
третирају као одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чинууџбеници су само 
један од  ресурса; осим њих препоручује се и 
примена других извора информација и 
дидактичких материјала, поготову кад је реч о 
стручним темама учионица постаје простор који је 
могуће реструктурирати из дана у дан.  
Важан циљ у учењу страног језика у средњим 
стручним школама је овладавање језиком струке, 
и то у оноликој мери која је неопходна  да се језик 
користи ради  информисаности  и 
оспособљености за једноставну комуникацију у 
усменом и писаном облику на страном језику. Тај 
сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током 
четворогодишњен образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима везаним за 
квалификације струке.  
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 напише кратко лично писмо, 
поруку, разгледницу, честитку; 

 преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова;  

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 
компакт диск, интернет итд.); 

 идентификује различита 
гледишта о истој теми 

 препознаје и правилно користи 
основне фонолошке 
(интонација, прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 коректно употребљава 
једноставне структуре користећи 
зависне реченице (уз одређене 
системске елементарне грешке 
које глобални смисао не доводе 
у питање) 

 разуме, прати и преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује 
на страном језику прати исходе појединих 
стручних предмета и буде у корелацији са њима. 
Реализација наставе језика струке се много више 
огледа у развијању рецептивних вештина него 
продуктивних јер је сврха учења страног језика, у 
првој линији, усмерена на то  да се ученици 
оспособе да прате одређену стручну  литературу у 
циљу информисања, праћења иновација и 
достигнућа у области струке, усавршавања и 
напредовања.  
Стога је спектар текстова који се препоручују 
велики: шематски прикази, упутства о примени 
апарата, инструмената или пак материјала, 
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни 
текстови чији је садржај релевантан за тематске 
садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, 
програми сајамских активности и сл. 
Веома је битно у раду са таквим текстовима 
одредити добру дидактичку подршку. Добро 
осмишљени налози упућују на то да одређене 
текстове, у зависности од тежине и важности 
информација које они носе, треба разумети 
глобално, селективно или пак детаљно. 
Продуктивне вештине треба ограничити на строго 
функционалну примену реалну за захтеве струке. 
То подразумева писање кратких порука, мејлова у 
оквиру пословне комуникације (поруџбенице, 
рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на 
основном нивоу било у директном контакту са 
саговорником или у телефонском разговору.  
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
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комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
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оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства). 
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2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

  

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: четврти 
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Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7/ 2014    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе / 

Циљевипредмета: 
Развијањесазнајнихиинтелектуалнихспособностиистицањепозитивногодносапремадругимкултурамаузуважавањеразличитостииусвајањезнањаиумењапотребни
хукомуникацијинастраномјезикууусменомиписаномоблику 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1 - 6 
 
 
 
 
 

1 No fear! 
2 It depends how you 
look at it 
3 All things high tech 
4 Seeing is believing 
5 Telling it how it is 
6 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора и прочитаних 
текстова. 

 Оспособљавање 
ученика 
замонолошкоизлагање 
и заучешће удијалогу 
настраном 
језикуиразменуписани
хпорука. 

 Оспособљавање 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 
усмених иписаних 
текстова. 

 Оспособљавање 

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 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 

 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 
гледиштe 

 представи припремљену 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
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ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик
а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене стручне  
литературе у циљу 
информисања, 
усавршавања и 
напредовања, праћења 
иновација и достигнућа 
у области струке. 

 
 

 
 
 
 

презентацију која се односи на 
теме везане за области личног 
интересовања, школско градиво 
или струку 

 говори о утисцима, 
употребљавајуњи 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 

 пише 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 запосао 

 оствари комуникацију о 
основним темама 

 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, градације, 
трнасформације) 

 контролише граматичка знања и 

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

 разуме садржај и 
смисаоформулара, команде на 
машинама/компјутеру, 
декларације о производима, 
упутства за употребу и 
коришћење;  

 пише текст о себи и свом 
окружењу; попуњава формулар 
где се траже лични 
подацирелевантни за посао 
(место, термини састанка); 

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 
компакт диск, интернет итд.); 

 идентификује различита 
гледишта о истој теми 

 препознаје и правилно користи 
фонолошке (интонација, 
прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 разуме, пратии преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

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

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
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са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
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4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
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2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
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обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Француски језик 

Разред: трећи 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 7  / 2014година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 0 0 
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Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе Не 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 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) 
 

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 

 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 

 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, 

Активна настава 
Настава по улогама 
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употребљавајуњи и комплексније 
изразе  

 даје дужи опис свакодневних 
радњи из свог окружења, описује 
прошле активности, свакодневне 
обавезе, планове, радне задатке и 
начин организовања  

 даје релевантне податке са неке 
презентације или из дискусије везане 
за струку 

 

 
 
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/стоматологије; 

 организација и процес 
рада у болници или 
здравственој установи 
(одељења, опис послова 
и  врсте услуга); 

 људски ресурси 
унутар струке : звања, опис 
послова, одговорности и 
обавезе, етички код; 

 прописана 
документација везана за 

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

 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 
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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; 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Француски језик 

Разред: четврти 

Правилниконаставномплануипрограму.... (,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.   7/   2014  година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 0 0 

Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе Не 

Циљеви предмета: 

 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 

 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 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Свакодневни живот 
(планови за будућност, 
посао и каријера) 

 Образовање 
(могућност образовања у 
иностранству, размена 
ученика, усавршавање у 
струци) 

 Друштвено уређење и 
политички систем у 

СЛУШАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
усменог говора 
 
ЧИТАЊЕ 
 
Оспособљавање 

 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 

 разуме смисао сложенијих текстова шематских 
приказа, упутстава, уговора 

 
 

 разуме и користи обавештења из стручних 

Активна настава 
Настава по улогама 
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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) 
 

ученика за 
разумевање 
прочитаних 
текстова 
 
ГОВОР 
 
Оспособљавање  ученика за 
кратко 
монолошко 
излагање и за 
учешће у 
дијалогу на 
страном језику 

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 са неке презентације или 
из дискусије везане за струку 

 

 
 
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/стоматологије; 

 организација и процес 
рада у болници или 
здравственој установи 
(одељења, опис послова 
и  врсте услуга); 

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

 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 
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 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; 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
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2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:  :   

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

 2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

 
 

ВЕКТОРИ 

 
 
Стицање основних знања о 
векторима 

 дефинише појам векторa  

 објасни појмове правац, смер и 
интензитет вектора 

 изврши операције са векторима 
(сабирање и  одузимање вектора, 
производ броја и вектора) 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (66 часова). 
 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање; 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика; 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
 упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 
технологија.  

 

 Вектори: нагласити разлику између скаларних 
и векторских величина. Истаћи повезаност са 
физиком – силе, брзина, убрзање су векторске 
величине, итд. 

 

 Реални бројеви: нагласити затвореност 
операција у одређеним скуповима и потребу 
да се постојећи скуп прошири новим. Садржаје 
о грешкама повезати састручним предметима,  
израчунавати апсолутну и релативну грешку 
конкретних мерења. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

 Проширивање знања о 
скупу реалних бројева 

 Упознавање са 
појмовима апсолутна 
и релативна грешка 

 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 релативну грешку 
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 Пропорционалност: користити  што више 
конкретних примера из живота и струке ( нпр. 
примена рачуна мешања и процената код 
раствора). 

 

 Рационални алгебарски изрази: тежиште 
треба да буде на разноврсности идеја, сврси и 
суштини трансформација полинома и 
алгебарских разломака, а не на раду са 
компликованим изразима. 

 

 Геометрија: инсистирати на прецизности, 
уредности и правилној терминологији. 

 

 Линеарне једначине и неједначине: истаћи 
повезаност између аналитичког и графичког 
приказа функције. Садржаје повезати са 
одговарајућим садржајима хемије, физике и 
примерима из свакодневног живота. 

  

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

  Вектори 4 часа 

  Реални бројеви 6 часова 

  Пропорционалност 10 часова 

 Рационални алгебарски изрази  12   часова 

  Геометрија  13 часова 

 Линеарне једначине и неједначине  13 
часова 
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За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

   Проширивање знања о 
пропорцијама и 
процентном рачуну 

 Оспособљавање за 
примену пропорција и 
процената на 
решавање реалних 
проблеме 

 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 
пропорционалност две величне , 
примени je при решавању 
једноставних проблема и.  прикаже 
графички 

 реши проблем који се односи на 
мешање две компоненте 

одреди непознату главницу, проценат 
или процентни износ 

 

 
 
 

4. 

 
 

РАЦИОНАЛНИ  
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

 

 Проширивање знања о 
полиномима 

 

 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 
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5. 

 
 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 Проширивање знања  о 
геометрији 

 
 

 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 непознатих 
елемената четвороугла 

формулише Талесову теорему и  
примени је на поделу дужи на n једнаких 
делова 
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6. 

 
 
 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 
И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 Проширивање знања о 
линеарној једначини, 
нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 
графика функције и његову 
примену 

Примена знања о линеарним 
једначинама, системима и 
неједначинама на реалне 
проблеме 

 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 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор 
или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције . 
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2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције). 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије,транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред 
геометријских објеката. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 

 1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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; 
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 8.Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и  математичког начина мишљења  
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 
ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 

 Упознавање са основним 
елементима тригонометрије  

 

 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 тригонометријских 
функција ако је позната вредност 
једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских 
функција карактеристичних углова 
(од 30° , 45° , 60° ) и  са калкулатора 
прочита вредности за остале оштре 
углове  и обрнуто (одређује оштар 
угао ако је позната вредност 
тригонометријске функције)  

примени елементе тригонометрије 
правоуглог троугла на решавање 
практичних проблема 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (68 часова). 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање; 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика; 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
 упућивати ученике на претраживање 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 
КОРЕНОВАЊЕ 

 Проширивање знања о  
степеновању и кореновању 

 Стицање основних 
знања о комплексним 
бројевима 

 наведе својства операција са 
степенима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 наведе својства  операција са 
коренима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 рационалише именилац разломка у 
једноставним случајевима 

 дефинише појмове имагинарна 
јединица и комплексан број 

 сабере, одузме, помножи и подели 
два комплексна броја 

 одреди конјугован број датог 
комплексног броја  

израчуна модуо комплексног броја 

различитих извора и примену савремених 
технологија. 

 Тригонометрија правоуглогтроугла: садржаје 
повезивати са одговарајућим примерима из 
живота, нпр. величина сенке. Поновити 
правила заокругљивања бројева на одређени 
број децимала. 

Оспособити ученике за употребу калкулатора као 
помоћног средства при решавању проблема 
применом тригонометрије.  

 Степеновање и кореновање: при 
проширивању скупа из кога је изложилац 
нагласити  перманентност особина 
степеновања. Оспособити ученике да помоћу 
калкулатора одреде вредности корена и 
степена датог броја. Комплексни бројеви: 
обрадити само основне појмове и чињенице 
које ће бити неопходне при изучавању 
садржаја о квадратној једначини.  

 

 Функција и график функције: приликом 
обраде користити  што више конкретних 
примера из живота и струке.  

 

 Квадратна једначина и квадратна функција: 
показати односе између решења и 
коефицијената, као и растављање квадратног 
тринома на чиниоце. Нацртати свих шест  
облика квадратне функције. Истаћи повезаност 
аналитичког и графичког приказа квадратне 
функције.  

 

 Полиедри и обртна тела: користити 
симулације пресека на рачунару. Садржаје 
повезати са стручним предметима и 
проблемима из свакодневног живота. 

 

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

 
Оквирни број часова по темама 

 Тригонометрија правоуглог троугла  8 часова 

 Степеновање и кореновање 12 часова 

 Функција и график функције 6 часова 

 Квадратна једначина и квадратна 
функција17 часова 

 Полиедри и обртна тела 17 часова 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 

ФУНКЦИЈА И ГРАФИК 
ФУНКЦИЈЕ 

 Упознавање основних 
својстава функција 

 Оспособљавање за 
представљање података 
различитим графичким 
облицима и анализу датих 
података 

 

 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 
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4. 

 
 

КВАДРАТНА 
ЈЕДНАЧИНА И 
КВАДРАТНА 
ФУНКЦИЈА 

 Стицање основних 
знања о квадратној 
једначини и 
квадратној функцији 

 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 

 

 

 
 

5. 

 
 

ПОЛИЕДРИ И ОБРТНА 
ТЕЛА 

 Проширивање знања о 
полиедрима и обртним 
телима 

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у 
други. 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање 
и кореновање и при томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
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2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама. 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате. 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима. 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор 
или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције  
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења,метричка својства и распоред 
геометријских објеката. 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму. 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 / 14    година. ) 
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Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 

 1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

Експоненцијална и 
логаритамска 

функција 

 Упознавање основних 
особина експоненцијалне и 
логаритамске функције 

 Примена стечених знања 
на решавање 
једноставнијих 
експоненцијалних и 
логаритамских једначина 

 

 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 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (66 часова) 
 
 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или  

кабинету за математику 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тригонометријске 

функције 
 

 Проширивање знања о 
тригонометријским 
функцијама 

 

 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 

 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 
 упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 
технологија 

 

 Експоненцијална и логаритамска функција: 
важно је истаћи да су екпоненцијална и 
логаритамска функција инверзне. При 
решавању једначина указати на важност 
постављања одговарајућих услова.  

 

 Тригонометријске функције: графике 
основних тригонометријских функција увести 
преношењем вредности тригонометријских 
функција са тригонометријског круга. Пажњу 
посветити адиционим формулама из којих 
непосредно следи већина тригонометријских 
формула. 

 
 Аналитичка геометрија у равни: истаћи да је 

аналитичка геометрија на одређени начин  
спој алгебре и геометрије и повезати примену 
аналитичког апарата са решавањем одређених 
задатака из геометрије. Указати на везе 
између различитих облика једначине праве. 
Једначину кружнице обрадити у општем и 
канонском облику.  
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 Низови: примере низова узимати из разних 
области математике, (нпр. из геометрије) као и 
из свакодневног живота (нпр. неки изабрани 
проблем сложеног интересног рачуна, као 
увод у следећу наставну тему). 

 

 Елементи финансијске математике: користити  
што више конкретних примера из живота. 

 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

 Експоненцијална и логаритамска функција 
14 часова 

 Тригонометријске функције 15 часова 

 Аналитичка геометрија у равни 15 часова 

 Низови 7 часова 

 Елементи финансијске математике 7 часова 
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова 

 
 
3. 

 
 

Аналитичка 
геометрија  у равни 

 Стицање основних знања о 
аналитичкој геометрији 

 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 
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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 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

       Низови 

 Упознавање са појмом 
низа 

 Разумевање појмова 
аритметички и геометријски 
низ и примена на конкретне 
проблеме 

 

 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 
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5. 

 
 

Елементи финансијске 
математике 

 Упознавање са основним 
елементима финансијске 
математике 

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима. 
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2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор 
или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарнефункције . 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције). 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору,користећи формуле. 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења,метричка својства и распоред 
геометријских објеката. 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Циљеви предмета:   :  

1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

Функције 

 Проширивање знања о 
особинама функцијама 

 Упознавање са  појмовима 
инверзна и сложена 
функција 

 Упознавање са појмом 
гранична вредност функције 

 дефинише појам функције и врсте 
функција (1-1, НА и бијекција) 

 користи експлицитни и имплицитни 
облик функције 

 објасни и испита монотоност 
функције, ограниченост, парност, 
периодичност и одреди нуле 
функције 

 нацрта и анализира елементарне 
функције 

 одреди граничну вредност функције 

 наброји важне лимесе 

 одреди асимптоте дате функције 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (56 часова) 
 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или  

кабинету за математику 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Извод функције 

 Разумевање појма извода 
функције 

 Оспособљавање за 
примену извода на 
испитивање својстава 
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 
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извода  

 испита и нацрта графике 
једноставних функција 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија  

 Функције: Значајније особине истаћи у приказу 
елементарних функција.За приказивање 
графика елементарних функција користити 
рачунар. Појам граничне вредности усмерити на 
ближе одређење појма непрекидности и за 
испитавање функције на крајевима домена тј. 
налажење асимптота.                   

Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција. 
 Извод функције: Примењујући знање из 

аналитичке геометрије о правој, увести ученике 
у област диференцијалног рачуна. Појам 
прираштаја представити и графички. 

Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција 
 Комбинаторика: при решавању задатака 

пребројавања разматрати варијације, 
пермутације и комбинације комбинаторним 
проблемима у којима нема понављања (без 
понављања). При обради новог градива 
користити  што више конкретних примера из 
живота . 

 Вероватноћа и статистика: при обради новог 
градива користити  што више конкретних 
примера из живота и струке. 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 

Оквирни број часова по темама 

 Функције: 15 часова 

 Извод функције: 15 часова 

 Комбинаторика: 7 часова 
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 Вероватноћа и статистика 11 часова 
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 

Комбинаторика 

 Стицање основних знања из 
комбинаторике 

 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 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

      Вероватноћа и   
статистика 

 Стицање основних знања 
о вероватноћи и статистици 

 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 
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средину узорка, медијану узорка, 
мод узорка и дисперзију узорка) 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), 
израчунава чланове који недостају, као и суму коначног броја чланова низа. 
2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, 
логаритамске и тригонометријских 
функција синуса и косинуса. 
2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, примењује математичку индукцију и израз 
за суму бесконачног геометријског низа у једноставним случајевима. 
2.МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 
2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж 
координатних оса. 
2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности,периодичност, парност, монотоност, 
...). 
2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција. 
2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 
2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 
2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 
2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и 
тумачи их у реалном контексту). 
2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира,примењује и приближно израчунава брзину 
промене помоћу прираштаја.* 
2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема. 
2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама. 
2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и њихову расподелу. 
2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.* 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 
2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина). 
2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 
2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност,стандардно одступање и 
дисперзију(варијансу).* 
2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.* 
2.МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела..* 
2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

 

Образовни 
профил: 

Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму. Сл. Гласник РС- Просветни гласник број 110-00-213/2019-03 / 10.7.2019. 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/ 2014    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 66  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Да 

Циљеви предмета: 
 
 

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

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Основе 
рачунарске 
технике 

Оспособљавање ученика за 
коришћење основних могућности 
рачунарског система 

 класификује фазе историјског 
развоја рачунара 

 наведе примере употребе 
рачунара у свакодневном животу 

 дефинише појмове хардвера и 
софтвера 

 објасни Фон Нојманов модел 
рачунара 

 разликује  јединице за меру 
количине података 

 разликује основне компоненте 
рачунара 

 разликује факторе који утичу 
на перформансе рачунара 

 разликује врсте софтвера 

 дефинише оперативни систем 
(ОС) и наводи његове главне 
функције 

 подешава радно окружење ОС 

 хијерархијски организује 
фасцикле и управља фасциклама и 
датотекама 

 разликује типове датотека 

 користи текст едитор 
оперативног система 

 црта помоћу програма за 
цртање у оквиру ОС 

 инсталира нови софтвер 

 компресује и декомпресује 
датотеке и фасцикле 

 обезбеђује  заштиту рачунара 
од штетног софтвера 

 инсталира периферне уређаје 

 наводи примере и предности 
умрежавања рачунара 

 манипулише дељивим 
ресурсима у локалној мрежи 

● Потребно је објаснити градацију „податак-
информација-знање” и утврдити значај 
информатике у прикупљању и чувању података, 
трансформацији у корисну информацију и 
интеграцији у знање 

● Кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, 
Unicode) могуће је обрадити и уз тему Текст 
процесор 

● корисно је да се ученицима укаже на једноставне 
кварове које могу сами препознати и отклонити 

● уводећи опште појмове, на пример: капацитет 
меморије, брзина процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових параметара на 
школским рачунарима (користећи „контролну 
таблу” оперативног система) 

● за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, 
направе листу компоненти и њихових 
карактеристика 

● ради постизања важног педагошког циља: развоја 
код ученика навике за самостално коришћење 
помоћне литературе, у овој наставној области 
ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем 
рачунарских часописа или интернета, опишу 
конфигурацију рачунарског система која у том 
моменту има најбоље перформансе 
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 управља штампањем 
докумената 

 примењује здравственe  и 
сигурноснe мерe заштите при 
коришћењу рачунара 

 објасни утицај коришћења 
рачунара на животну средину 

 примењује и поштује законскa 
решења у вези са ауторским 
правима и заштитом података 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основе рада у 
рачунарском 
систему 

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 

 

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 

 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
вештинама 

● При подешавању радног окружења посебну 
пажњу обратити на регионална подешавања 

● Објаснити ученицима значај хијерархијске 
организације фасцикли и докумената 

● Код копирања, премештања, брисања, 
претраживања датотека и фасцикли користити већу 
добро организовану фасциклу са више 
подфасцикли и датотека 
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3. 

Примена ИКТ 

Стицање знања, вештина и навика 
неопходних за успешно коришћење 
програма за обраду текста 

Оспособљавање ученика за израду 
презентација и њихово презентовање 

Оспособљавање ученика за рад са 
програмима за табеларне 
калкулације 

Оспособљавање ученика за тумачење 
и разликовање података и 
информација кроз табеларно, 
графичко, текстуално приказивање, 
проналажење примене, повезивање 
са претходним знањем из других 
предмета 

Оспособљавање ученика да одаберу 
и примењују одговарајућу 
технологију (алате и сервисе) за 
реализацију конкретног задатка 

 

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 

 

● инсистирати да се ученици навикавају да поштују 
правила слепог куцања 

● ученике треба упознати са постојањем два типа 
текст процесора – оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG 
система какав ће се обрађивати у оквиру предмета 

● ученике треба упознати са постојањем текст 
процесора који омогућавају дељење докумената и 
заједнички рад на њима преко интернета (рад у 
облацима)ученике треба упознати са логичком 
структуром типичних докумената (молби, 
обавештења, итд.), школских реферата, 
семинарских и матурских радова 

● за вежбу од ученика се може тражити да 
неформатирани текст уреде по угледу на уређену 
верзију дату у формату који се не може 
конвертовати у документ текст процесора (на 
пример, pdf-формат или на папиру), користити 
текстове прилагођене образовном профилу 

● указати на проблеме који могу да искрсну при 
покушају да се штампа документ када су 
инсталирани управљачки програми за више 
штампача 

● пожељно је да израду једноставнијих докумената 
ученици провежбају кроз домаће задатке 

● Практичну реализацију модула извести у неком 
од програма за израду презентација (слајд, WEB 
или презентације у „облацима” 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу кроз корелацију са стручним 
предметима 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

тастатуре 

 

 
 
 
 
 
4.  

Интернет и 
електронска 
комуникација 

Оспособљавање ученика за 
коришћење Интернет-сервиса, 
коришћење ресурса локалне мреже и 
упознавање са принципом 
функционисања глобалних мрежа 

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 

 

● вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања 
требало би да су у функцији овог, али и других 
предмета, како би се код ученика развијала навика 
коришћења интернета за прикупљање информација 
за потребе наставе 

● преузимање датотека са веба вежбати на 
датотекама разних типова (текст, слика, клип) 

● ученицима треба објаснити како раде 
претраживачки системи и о чему треба водити 
рачуна да би се остварила ефикаснија претрага 

● израда презентације се може илустровати на 
примеру неке од обрађених тема ради утврђивања 
и систематизовања изабране теме 

● одељење се може поделити на групе које ће 
креирати презентације свих наставних тема које су 
обрађене 

● ученике упутити да коришћењем интернета дођу 
до садржаја битних за израду презентације на 
задату тему 

● ученицима треба дати критеријум оцењивања 
презентација – које ће самостално радити – 
заснован на бодовању свих битних елемената 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

презентације 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 7  /2014.година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 

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; 
7. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 
 
 

Ред. 
број 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

 
Начини и поступци остваривања наставних 
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стању да: програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
Српска држава и 

државност 

 Проширивање знања о 
настанку модерне српске 
државе и најважнијим 
одликама српске 
државности. 

 Развијање свести о значају 
средњовековне државности 
за настанак модерне српске 
државе. 

 Уочавање улоге  знаменитих 
личности у развоју српске 
државности. 

 Разумевање најзначајнијих 
идеја модерног доба и 
њиховог утицаја у процесу 
стварања српске државе. 

      Разумевање       
      међународног контекста    
      у коме настаје и постоји  
      српска држава. 

 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 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
 Српска држава и државност – 30часовa; 
 Српски народ у југословенској држави – 

16часова; 
 Достигнућа српске културе – 12часова; 
 Српски народ и Србија у савременом  
свету – 8часова. 
Препоруке за реализацију наставе: 
 структура програма конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре, 

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
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како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, која је у 
основи сваког сазнања, 

 наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да би 
оптеретили памћење ученика, већ да би им 
историјски догађаји, појаве и процеси били 
предочени јасно, детаљно, живо и динамично,  

      посебно место у настави историје имају  
питања, како она која поставља 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српски народ у 
југословенској 
држави 

 Проширивање знања о 
југословенској идеји и 
носиоцима идеје стварања 
југословенске државе. 

 Разумевање међународног 
контекста у коме настаје 
југословенска држава. 

 Проширивање знања о 
одликама југословенске 
државе. 

 Проширивање знања о 
положају српског народа у 

 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 друштвено-
политичких система који су постојали 
у југословенској држави; 

 уочи и разуме међународни положај 

 наставник ученицима, тако и она која долазе 
од ученика, подстакнута оним што су чули у 
учионици или што су сазнали ван ње 
користећи различите изворе информација, 

 добро осмишљена питања наставника имају 
подстицајну функцију за развој историјског 
мишљења и критичке свести, не само у фази 
утврђивања и систематизације градива, већ и у 
самој обради наставних садржаја, 

 у зависности од циља који наставник жели да 
оствари, питања могу имати различите 
функције, као што су: фокусирање пажње на 
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југословенској држави. 
 Уочавање улоге  знаменитих 

личности у политичком 
животу југословенске 
државе. 

      Сагледавање  
      међународног положаја  
југословенске државе. 

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 

неки садржај или аспект, подстицање 
поређења, трагање за појашњењем, 

 настава би требало да помогне ученицима у 
стварању што јасније представе не само о томе 
шта се десило, већ и зашто се то десило и 
какве су последице из тога проистекле,у 
настави треба што више користити различите 
облике организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, 
радионице или домаћи задатак),  

 да би схватио догађаје из прошлости, ученик 
треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику 
помоћ може пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и других извора 
историјских података (документарни и играни 
видео и дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење културно-
историјских споменика и посете установама 
културе, 

 коришћење историјских карата изузетно је 
важно јер омогућавају ученицима да на 
очигледан и сликовит начин доживе простор 
на коме се неки од догађаја одвијао, 
помажући им да кроз време прате промене на 
одређеном простору,  

 треба искористити и утицај наставе историје на 
развијање језичке и говорне културе 
(беседништва), јер историјски садржаји богате 
и оплемењују језички фонд ученика, 

 у раду са ученицима неопходно је имати у 
виду интегративну функцију историје, која у 
образовном систему, где су знања подељена 
по наставним предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање о повезаности 
и условљености географских, економских и 
културних услова живота човека кроз простор 
и време, 

 пожељно је избегавати фрагментарно и 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

изоловано учење историјских чињеница јер 
оно има најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању других знања и 
вештина, 

 у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 

одређене теме, по могућности, треба реализовати 
са одговарајућим садржајима из сродних 
предмета. 

 
 
3. 

Достигнућа српске 
културе 

 Разумевање појма српског 
културног простора. 

 Развијање свести о 
вишевековном 
континуитету српске 
културе. 

 Сагледавање српске културе 
као дела европске културног 
наслеђа. 

 Проширивање знања о 
највишим дометима и 
представницима српске 
културе. 

 Развијање свести о значају 
образовања за општи 
културни напредак. 

 Уочавање промена у 
свакодневном животу код 
Срба кроз векове. 

 

 разликује периоде у којима су 
настала најзначајнија дела српске 
културе; 

 упореди одлике српске културе 
различитих периода; 

 објасни утицаје историјских збивања 
на културна кретања;  

 опише одлике свакодневног живота 
код Срба у различитим епохама и 
областима; 

       именује најважније личности које  
       су заслужне за развој српске  
       културе. 
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4 Српски народ и Србија 
у савременом свету 

 Разумевање политичких и 
економских односа у 
савременом свету. 

 Сагледавање међународног 
положаја Србије. 

 Проширивање знања о 
најзначајнијим 
међународним 
организацијама и чланству 
Србије у њима. 

      Проширивање знања о    
      последицама научно-  
      технолошког развоја на  
      живот савременог  
      човека. 

 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. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА-основни ниво 
2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке. 
 2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом контексту.  
2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на историјској карти.  
2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – основни ниво 
 2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите изворе информација о прошлости и садашњости у функцији 
истраживања. 
 2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора. 
 2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација. 
 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и саопштава резултате самосталног елементарног истраживања.  
2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног истраживања уз употребу текстуалне word датотеке (фајла). 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -основни ниво 
2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и процеса. 
 2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене државе и друштва.  
2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа.  
2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности, догађаје и појаве из прошлости народа, држава, 
институција. 
 2.ИС.1.3.5. Уочава елементе интеркултуралних односа и препознаје вредности друштва заснованог на њиховом неговању.  
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2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и савремени контекст поштовања људских права и активно учествује у интеркултуралном 
дијалогу. 
 2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице историјских конфликата и криза са циљем развијања толеранције, културе 
дијалога и сензибилитета за спречавање потенцијалних конфликата. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -средњи ниво 
 2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова.  
2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски простор на географској карти. 2.ИС.2.1.3. 
Објашњава и повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из националне и опште историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – средњи ниво 
 2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација о прошлости и садашњости и примењује их у 
истраживању и презентацији. 
 2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација и уочава њихове последице. 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -средњи ниво 
 2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог историјског трајања и уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 
савремени и историјски контекст. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -напредни ниво 
 2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског простора у различитим периодима, уз употребу историјске, 
географске и савремене политичке карте. 
 2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – напредни ниво 
 2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања различитих извора информација о прошлости и садашњости. 
2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте историјске појаве на основу различитих 
историјских извора. 
 2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног елементарног истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 
закључке. 2.ИС.3.2.4. Писано и графички презентује резултате елементарног истраживања уз употребу нових технологија.  
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА – напредни ниво 
2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на основу добијених резултата изводи закључке. 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
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(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

  30 

Недељни фонд часова   6 

Подела одељења у групе Дели се у групе (до 15 ученика) 

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;  
4. Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и друштвеном окружењу. 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Теорија обликовања 
 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 

 Формирање свести о значају 
и повезаности  уметности са 
природом, друштвом и 
науком; 
 

 Разумевање значења 
ликовног дела; 

 
 

 Оспособљавање за 
изражавање ставова,  
доживљаја и емоција 
креативним коришћењем 
визуелних средстава; 

 

 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 своје ставове, 
доживљаје и емоције креативно 
користећи ликовни језик; 

 

На почетку теме ученике треба упознати са 
циљевима, садржајима, активностима и исходима 
наставе / учења, као и са претходном ситуацијом, 
планом рада и начинима вредновања остварених 
резултата. 
 
Облици наставе 
Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 

 индивидуални;  

 фронтални;  

 рад у паровима;   

 групни.  
Место реализације наставе 
 
 Кабинет за наставу ликовне културе или 

ликовни атеље. 
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ликовног дела; 
 Визуелне 

комуникације;  
 Линија;  
 Величина и облик;  
 Простор;  
 Светлост;   
 Површина и 

текстура; 
 Боја;  
 Композиција  

(Компоновање 
различитих 
ликовних 
елемената и 
принципи 
компоновања); 

 

Препоруке за реализацију наставе  

 Користити у настави сва доступна аудио-
визуелна средства, према могућностима 
приказати презентацију или документарни 
филм; 

 Омогућити ученицима да неспутано износе 
идеје уз уважавање њихових предлога и да 
самостално формирају и образлажу ставове; 

 Омогућити развој способности према 
индивидуалним могућностима; 

 Мотивисати ученике да самостално долазе до 
решења проблема кроз ликовно изражавање 
и стварање; 

 Подстицати ученике на процену свог ликовног 
рада и радова других; 

 Кроз задатке који се односе на уметничко 
наслеђе ученике уводити у тимски рад и 
коришћење различитих извора информација; 

 Садржаје уметничког наслеђа обрадити 
сажето, на карактеристичним примерима са 
нагласком на национално културно и 
уметничко наслеђе; 

 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 колонијама, сарадњу са 
уметницима и институцијама културе. 

 
Оцењивање 

 Оцењивање вршити кроз: 
 

 Праћење остварености исхода; 

 Активност на часу. 
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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 

 Стицање функционалних 
знања из уметничког 
наслеђа; 
 

 Формирање свести о значају 
очувања светског и 
националног уметничког 
наслеђа; 

 
 

 Формирање естетских 
критеријума; 
 

 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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локалитет у 

Србији, утицај 

византијске 

уметности на 

српску 

средњовековну 

уметност...); 

 
 
3. 

Практичан рад 
 
 Средства за 

ликовно 
обликовање;  

 Цртање;  
 Сликање;  
 Графика;  
 Вајање  и 

обликовање 
различитих 
материјала;  

 Савремени медији 
у ликовној 
уметности.  

 

 
 Стицање знања о врстама, 

својствима и могућностима 
коришћења различитих 
ликовних техника и 
материјала; 
 

 Оспособљавање за 
коришћење различитих 
ликовних материјала и 
техника и правилно и 
безбедно руковање 
прибором; 

 
 Развијање креативности. 

 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. 
 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА 

Разред: први 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број7,  2014. године 

 

Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

61 5 / 
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

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. 
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Ред. 

број 

 

 

 

Тема 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Увод у физику 

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

 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  

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава са демонстрационим 
огледима  (61 час) 
Лабораторијске вежбе (5 часова) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинематика 

● Разумевање основних 

кинематичких величина и 

закона 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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3. 

 

 

Динамика 

● Разумевање основних 

динамичких величина и 

Њутнових закона 

● Стицање основних знања о 

гравитацији 

● 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  

        грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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4. 

 

 

Кружно и ротационо 

кретање 

● Упознавање величина 

везаних за кинематику и 

динамику кружног и 

ротационог кретања 

 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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5. 

 

 

Термодинамика 

● Упознавање основних 

појмова и процеса у 

термодинамици 

● разуме појмове унутрашња енергија 

и  количина топлоте  

● дефинише термодинамичке 

принципе 

● разуме појам коефицијента корисног 

дејства 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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6. 

 

 

Електрично и 

магнетно поље 

● Проширивање знања 

из електростатике 

● Проширивање знања о 

једносмерној струји и 

упознавање 

карактеристика  

наизменичне струје 

● Упознавање 

карактеристика 

магнетног поља 

електричне струје 

● схвати појам наелектрисања и знаће 

начине наелектрисавања  тела 

● разуме Кулонов закон  

● разуме како настаје једносмерна 

струја 

● опише особине магнетног поља 

сталних магнета и  

        магнетног поља електричне струје 

● разуме појам магнетног флукса и 

појаву електромагнетне индукције 

● опише својства наизменичне струје 

● изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 

наставним средствима, изврши 

потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  

 

 

 

 

Област МЕХАНИКА 

Основни ниво: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 

кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена 

знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације 

у кинематици и динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 

течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине 

тела.  

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. 

Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао 

појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне 

инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 

Средњи ниво: 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 

хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 

осцилације.  

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при 

кретању тела.  

2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, 

Бернулијеву једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  

2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 

појава код таласа; објашњава својства звука.  

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 

коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења 

таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, 

периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Географија 

Разред: Први 

Правилниконаставномплануипрограму.... (,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 7/   2014година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 - - 

Недељни фонд часова 2   

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 окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне 

средине. 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 

Увод  Стицање знања о предмету 
проучавања, подели, 
значају и месту географије 
у систему наука 

 

 Уочавање и схватање 
корелативних 

 дефинише  предмет изучавања, 
значај, развој и место  географије у 
систему наука 

 разликује природне и друштвене 
елементе географског простора и 
схвата  њихове узајамне  узрочно-
последичне везе и односе  

-коришћење савремених електронских помагала, 
аналогних и дигиталних географских карата 
-коришћењеинформација са Интернета 
-коришћење интерактивних метода рада 
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 односаизмеђу географије 
идругих природних и 
друштвених наука 

  

 одреди  место географије у систему  
наука  

 препозна значај и практичну 
примену географских сазнања 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремене 
компоненте 
географског положаја 
Србије 

 Проширивање знања о 
положају, месту и улози  
Србије на Балканском 
полуострву и југоисточној 
Европи 

 

 Сагледавање сложених    
друштвено-
економскихпроцеса и 
промена у  jугоисточној 
Европи на Балканском  
полуострву и у нашој 
држави, уочавaњем  
општих географских 
карактеристика 

 

 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 политичкој карти 

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

 
 
3. 

Природни ресурси и 
њихов економско 
географски значај 

 Стицање нових и 
продубљених знања о 
природи Србије и њеном 
утицају  на живот и 
привредне делатности 
људи 

 

 Сагледавање физичко-
географских компонената 
простора Србије и 
разумевање  њиховог 
значаја  за живот људи и 
могућности развоја 
привреде 

 

 одреди у геолошком саставу Србије 
заступљеност стена различите 
старости, састава и порекла, 
значајних за појаву руда и минерала 

 лоцира у оквиру геотектонске 
структуре Србије велике целине: 
Српско-македонску масу, Карпато-
балканиде, Унутрашње динариде, 
Централне динариде и Панонску 
депресију и објасни њихов постанак 
(деловање унутрашњих тектонских и 
спољашњих сила) 

       идентификује основне макро-целине      
рељефа 
Србије: Панонски басен  и        Планинску 
област 

 кратко опише постанак Панонског 

коришћење савремених електронских помагала, 
аналогних и дигиталних географских карата 
-коришћењеинформација са Интернета 
-коришћење интерактивних метода рада 
Вредновање остварености исхода  
вршити кроз 
-праћење остварености исхода 
-тестови  
знања 
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басена, одвоји панонску Србију: 
Панонску низију и јужни обод 
Панонског басена са прегледом 
главних елемената рељефа  

 одреди планинску област и направи 
картографски преглед громадних, 
карпатско-балканских, динарских 
планина и већих котлина  

 објасни елементе и факторе климе, 
разликује климатске типове у Србији 
и њихове одлике 

 направи преглед водног богатства 
Србије: одреди на карти развођа 
сливова, лоцира транзитне и 
домицилне реке, објасни постанак, 
поделу и значај језера и 
термоминералних вода  

закључује о економском значају вода за 
снабдевање насеља, наводњавање тла, 
производњу хидроенергије, 

 
4. 

Становништво Србије 
 

 

 Проширивање знања о 
демографском развоју и 
распореду становништва у 
Србији  

 

 Уочавaње 
демографскихпроблема и 
могућности њиховог 
превазилажења за 
свеукупни друштвено-
економски развитак наше 
земље 

 

 Формирање свести 
онеговању националног и 
културног идентитета 

 

 

 опише антропогеогра-фска обележја 
и  историјско-географски 
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 
демографскеодлике; објашњава их, 
врши предвиђања и изводи 
закључке 

 дефинише појмове: наталитет, 
морталитет и природни прираштај 

дефинише појам миграције и разликује 
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наше становништво у    Европи и 
ваневропским континентима. Однос 
дијаспоре и Србије 

5. 
 

Насеља Србије  Проширивање знања о 
насељима и факторима 
њиховог развоја 
 

 Разумевање вредности 
сопственог културног 
наслеђа и повезаности са 
другим културама и 
традицијама 
 

 Развијање свести о 
вредности и значају 
антропогених културних 
добара 

 
 

 дефинише појам насеља 

 објасни  постанак, развој и 
размештај насеља Србије 

 наведе факторе развоја и 
трансформације насеља и њихових 
мрежа и система 

 лоцира градске центре Србије 

 образложи  улогу градских центара у 
регионалној организацији Србије 

 лоцира осовине (појасеве) развоја 
Србије: Дунавско-савска, Велико-
моравска и Јужно-моравска 

 разликује врсте, функције и типове 
насеља. 

 опише карактеристике урбаних 
целина. 

 разликује  значење појмова 
урбанизација, деаграризација, 
индустријализација и 
терцијаризација, именује 
антропогена културна добра и 
објасни њихову заштиту 

 

6. 
 

Привреда Србије  Проширивање и 
продубљивање знања о 
привреди Србије и њеним 
основним 
карактеристикама 

 Сагледавање потенцијала и  
могућности Србије за њену 
конкурентност у светској 
привреди 

 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), 
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наведе значај пољопривреде 

 препозна основне функције 
шумарства,  значај шума, факторе 
који их угрожавају и мере заштите  

 утврди значај лова и риболова 

 дефинише значај Енергетике и 
Рударства; наведе енергетске 
ресурсе и минералне сировине и 
направи  њихов картографски 
преглед на територији Србије 

 објасни појмове: индустрија и  
индустријализација, одрживи развој 
и наведе факторе развоја и 
размештаја, поделу индустрије и 
њен значај   

 анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој 
саобраћаја, кратко опише врсте 
саобраћаја и њихов значај 

 направи   картографски преглед 
главних друмских и железничких 
праваца у Србији, пловних река и 
канала, већих лука и аеродрома 

 дефинише појмове: трговина, 
трговински и платни биланс и 
одреди значај трговине , анализира 
утицај природних и друштвених 
фактора на развој туризма, 
дефинише и наведе поделу туризма 

7. Регионалне целине 
Србије 
 

Стицање и проширивање 
географских знања 
орегионалним целинамаСрбије 
и сагледавање њихових 
специфичности 

 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 
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Шумадије и Поморавља и наведе 
њихове природне и друштвене 
одлике 

 препозна на карти Србије границе 
западне Србије иопише њене 
природне и друштвене одлике 

 идентификује на карти Србије 
Старовлашко-рашку висију уз 
анализу њених природних и 
друштвених одлика 

 лоцира на карти Србије границе 
источне Србије и наведе њене 
природне и друштвене одлике 

 препозна на карти Србије границе 
јужног Поморавља и препозна 
његове природне и друштвене 
одлике,потврди на карти Србије 
границе Косова и Метохије и 
дискутује о његовим природним и 
друштвеним одликама 

 
8. 
 

Србија и савремени 
процеси у Европи и 
свету 
 

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

 
 Стварање реалне слике о 

Србији у светским 
размерама и 
савремениммеђународним 
процесима 

 

 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 Балканулоцира 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...) 
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 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 
УН,дефинише појам глобализације и 
разликује одлике политичке, 
територијалане, економске, 
културне и другe видовe 
глобализације. 

 

Општи стандарди постигнућа 1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ–основни ниво 
2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 
компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 
планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 
временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у свом 
окружењу 
2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ–основни ниво 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 
(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, информације из 
медија, интернет) за прикупљање и представљање географских података у локалној 
средини, Републици Србији и земљама у окружењу 
2.ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних услова и ресурса у локалној средини, Републици 
Србији и региону и разуме њихов значај за 
економски развој. 
2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за опстанак и напредак људског 
друштва и привредни развој. 
2.ГЕ.1.2.5. Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној средини, 
Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна 
испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе кише, поплаве, суше) и 
учествује у активностима за њихово решавање. 
3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-основни ниво 
2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и њихов утицај на неравномеран 
регионални развој Републике Србије и земаља у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.2. Наводи географске факторе који утичу на размештај становништва, насеља и 
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привреде у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски развој (природни и мeханички) и структуре 
становништва у Републици Србији и земљама у окружењу 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-основни ниво 
2.ГЕ.1.4.1. Објашњава математичкогеографски, физичкогеографски, економскогеографски 
и војностратешки положај Републике Србије. 
2.ГЕ.1.4.2. Описује природногеографске и друштвеногеографске одлике локалне средине и Републике Србије. 
2.ГЕ.1.4.3. Издваја регионалне целине у Републици Србији и описује њихов неравномеран развој. 
2.ГЕ.1.4.4. Наводи природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 
разуме потребу за њиховим очувањем и унапређивањем. 
1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање географских карата различитог размера и садржаја. 
2.ГЕ.2.1.2.* Разуме значај и могућности практичне примене географског информационог система (ГИС). 
2.ГЕ.2.1.3.* Дефинише просторни план и објашњава значај просторног планирања за 
укупан развој одређене територије. 
2.Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских делатности. 
2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних ресурса у Републици Србији, 
региону и Европи и објашњава њихов утицај на економски развој. 
2.ГЕ.2.2.4. Описује настанак, развој и последице еколошких проблема на локалном и 
националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 
3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-средњи ниов 
2.ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географских фактора на демографски развој, размештај становништва, насеља и привреде у свету. 
2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, незапосленост, 
глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и наводи мере за њихово превазилажење. 
2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе који утичу на њихов настанак и развој 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.4.1. Објашњава историјскогеографске факторе и процењује њихов утицај на друштвене и економске токове у Републици 
Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.2.4.2. Описује факторе који утичу на неравномеран регионални развој у Републици 
Србији и предлаже решења за ублажавање тих разлика. 
2.ГЕ.2.4.3. Објашњава трансформације регија на националном нивоу и препознаје правце њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.2.4.4. Описује природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 
учествује у акцијама за њихову заштиту и унапређивање 
1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке резултате (географске карте, сателитске снимке, статистичке 
податке, научну литературу, географске часописе, информације из медија, интернет); изводи закључке и предлаже мере за 
решавање друштвених проблема. 
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2.ГЕ.3.1.2.* Примењује географски информациони систем (ГИС) за креирање једноставних географских карата. 
2.ГЕ.3.1.3.* Анализира значај чинилаца развоја у просторном планирању (људи, природа, друштвено богатство, инфраструктура, 
мрежа и систем насеља). 
2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, система и природне средине, друштвених појава 
и створених добара) и објашњава узроке који су утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 
2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.2.2. Анализира геохронолошки развој планете Земље. 
2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и њихов утицај на економски развој Републике 
Србије. 
2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу и познаје савремене мере и поступке који се 
користе за њихово решавање. 
3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-напредни ниво 
2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске развијености различитих регија у свету. 
2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, глобализација, депопулација, неравномеран 
размештај становништва, пренасељеност 
градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове на глобалном нивоу. 
2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и национално тржиште и анализира факторе који утичу на 
њихов развој 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на 
постанак и размештај природних и културних добара у Републици Србији 
2.ГЕ.3.4.2. Анализира географске факторе и њихов утицај на развој регионалних целина на глобалном нивоу. 
2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на глобалном нивоу и познаје правце њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.3.4.4. Описује геодиверзитет, биодиверзитет и заштићена подручја у Републици Србији 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: Први  

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7, 2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  
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Циљеви предмета: 

 Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  

  Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;  

 Развој хемијске научне писмености;  

 Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;  

  Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;  

  Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијсим лабораторијама и 
свакодневном животу;  

  Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  

  Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;  

  Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  

  Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  

  Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;  

  Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;  

  Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању. 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
Структура супстанци 

 Разумевање концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци 

 Разумевање односа између 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

 Разумевање условљености 
својстава супстанци типом 
хемијске везе 

 Разумевање утицаја 
међумолекулских сила на 
физичкасвојства супстанци 

 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  

 разликује атом од јона 

 објасни промену енергије јонизације и 
афинитета према електрону у групи и у 

- На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
 
- -  Упућивати ученике на претраживање 
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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 
какоформираводонична 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 
 
 

различитих извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
-Континуирана припрема за часове (добро 
испланирати сваки час полазећи од оперативних 
задатака, према њима формулисати циљеве 
часа и изабрати методе које ће на датом 
садржају ученицима омогућити да формирају 
знања и вештине) 
 - планирање наставе на годишњем и месечном 
нивоу 
 - користити што више активне методе рада које 
ће и ученику омогућити да буде што активнији и 
самосталнији у раду 
 -- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и 
омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 
 - добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се 
њима проверава ниво знања прецизиран у 
опетативним задацима и у којој мери се 
подстиче формирање целовитог знања, односно 
формирање система појмова 
 - што интересантније изводити наставу хемије, 
подстицањем критичког мишљења код ученика, 
и способности извођења закључака, 
дискутовања , извештавања 
 - за објашњавање апстрактних хемијских 
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појмова користити огледе које демонстрира 
наставник или ученици 
 - активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку 
тему имајући у виду које способности ученици 
треба да развију; - правилно бирати и 
комбиновати различите облике рада на часу 
 - користити стручну литературу, Интернет, што 
ће ученицимапомоћи да анализирају неку 
појаву, дискутују, праве извештаје; - 
комбиновати разне врсте дидактичких 
материјала илустрације, слике, графиконе, 
дијапозитиве 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дисперзни системи 

 Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања односа 
компоненти у дисперзном 
систему 

 Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање утицаја  
квантитативног односа 
компоненти раствора на  
његова својства 

 Разумевање значаја 
примене дисперзних 
система у свакодневном 
животу и у медицини 

 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 појмовезасићен, 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  

 претвара један начин изражавања 
садржаја раствора у други 

- формирати код ученика способност доношења 
одлука у свакодневном животу, упутити их да 
обрате пажњу од ког произвођача купују неки 
производ одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према рекламним 
кампањама за производе 
Koрелација са стручним предметима: 
-Фармацеутска израчунавања : прерачун дечијих 
доза, 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). 
 -Подешавање концентрације раствора на 

жељени проценат (разблаживање, 
испаравање и укувавање ); 

-Најчешће коришћени растварачи  у 
фармацеутској пракси  
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 припреми раствор задате 
концентрације  

 објасни значај осмозе и дифузије за 
биолошке системе објасни колигативна 
својства раствора и њихов значај у 
струци 

 
 
3. 

 
Хемијске реакције 

 Разумевање концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

 Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања хемијских 
реакција 

 Разумевање  концепта 
хемијске равнотеже и њеног 
значаја за биолошке системе 

  

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 
реакцијепримени 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 

 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 
животаобјасни појам електролита  

 објасни појмове јаки и слаби 
електролити  

 прикаже електролитичку 
дисоцијацију киселина, база и соли 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног 
профила: 

 Телесна температура и њена регулација 
 Механизми регулације и хомеостаза; 
 
 Вода: количина и распоред воде у организму 

(интрацелуларна и екстрацелуларна течност); 
 Метаболизам електролита и њихови 

поремећаји; 
 Појам осмоларности телесних течности; 
 Ацидо-базна  равнотежа  и њени поремећаји; 
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хемијским једначинама  

 прикаже јонизацију водехемијском 
једначином 

 дефинише pH вредност  

 објасни киселу, базну и неутралну 
средину  

 наведе значај pHвредности 
раствора телесних течности човека  

 објасни стабилност pHвредности 
упуферском 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 

 
 
4.  

 
 
Хемија елемената и 
једињења 

 Разумевање односа 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

 Разумевање значаја 
примене елемената и 
једињења у свакодневном 
животу и медицини 

 Разумевање значаја и 
примене елемената и 
једињења у очувању 
здравља и лечењу 

 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, 

Прилагодити разматрање хемије елемената и 
једињења потребама образовног профила: 

 
 Размена  гасова у плућима; 
 Начини  транспорта кисеоника и 

угљендиоксида  крвотоком; 
 Поремећаји концентрације шећера у крви; 
 Хемијске опекотине; 
 Нагла тровања удисањем и гутањем отрова; 
 Тровања угљенмоноксидом; 
 Тровања каустичним средствима; 
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  њихова својства и примену у 
свакодневном животу, индустрији и 
посебно у медицини  

 објасни појам биогени елементи  

 објасни улогу гвожђа у 
хемоглобину имиоглобину  

 објасни примену кисеоника и азота 
у медицини 

 Тровање алкохолом, лековима и 
психоактивним супстанцама; 

 Значај и функција  олигоелемената. 
 

 
 
5. 

 
Хемијски аспекти 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање и просуђивање 
начина одлагања и 
уништавања хемијских 
загађивача животне средине 
и медицинског отпада 

 Развој одговорног става 
према коришћењу супстанци 
у свакодневном животу и 
професионалном раду 

 Оспособљавање за заштиту 
од потенцијалних ризика и 
адекватно реаговање при 
незгодама у хемијској 
лабораторији и 
свакодневном животу 

 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 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног 
профила: 
 
 Како аерозагађење доводи до настанка 

болести; 
 Значај хигијенски исправне воде за пиће и 

болести које настају употребом  загађене воде;  
 Како влага, атмосферски притисак, кретање 

ваздуха и температура утичу на здравље; 
 Како аерозагађење доводи до настанка 

болести; 
 Значај хигијенски исправне воде за пиће и 

болести које настају употребом  загађене воде;  
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+ ), N(e- ), N(n°); повезује структуру атома метала и неметала с 
њиховим положајем у Периодном систему елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената.  
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струке са структуром: честицама које граде 
супстанце (атоми елемената, молекули елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама.  
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у свакодневном животу и струци и употребу 
базира на познавању њихових својстава. 
 2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; изводи потребна израчунавања и 
припрема раствор одређеног процентног састава за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације.  
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2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства раствора помоћу индикатора и на основу pH 
вредности и повезује с примерима из свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледава односе између масе, количине и 
броја честица реактаната и производа. 
 2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује примере хемијских реакција током 
којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских 
реакција на основу топлотних ефеката који их прате.  
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу.  
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у свакодневном животу и струци; 
разликује пожељне од непожељних процеса и наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије) 
2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводи најважније легуре и описује њихова својства; испитује 
огледима и описује основна физичка својства метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих гасова у 
свакодневном животу и струци.  
2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност алуминијума, гвожђа, бакра и цинка с кисеоником, водом и 
хлороводоничном киселином, као и реакције кисеоника с водоником, угљеником и сумпором. 
 2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у свакодневном животу и струци на основу назива и формуле и повезује 
својства и примену тих једињења. 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: Други   

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7,  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

Циљеви предмета: 

 Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  

  Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;  

 Развој хемијске научне писмености;  

 Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;  

  Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;  

  Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијсим лабораторијама и 
свакодневном животу;  
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  Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  

  Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;  

  Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  

  Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  

  Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;  

  Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;  

  Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању. 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Угљоводоници и 
халогени деривати 
угљоводоника 
 

 Разумевање условљености 
хемијских својстава 
угљоводоника природом 
атома који изграђују 
њихове молекуле и  типом 
везе у њиховом молекулу  

 Разумевање феномена 
изомерије  

 развој хемијске научне 
писмености и способности 
комуникације у 
хемијикоришћењем и 
применом структурних и 
рационалних формула 

 наведе  и објасни разлике између 
алкана, алкена, алкина и 
циклоалкана 

 на основу структурне формуле 
одреди назив  угљоводоника и 
халогених деривата угљоводоника и 
обрнуто 

 напише структурне изомере и 
геометријске изомере 

 напише једначине  и објасни 
карактеристичне 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,...) 

- На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
 
-  Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oрганска кисеонична 
једињења 
 

 Разумевање  условљености 
физичких и хемијских 
својстава органских 
кисеоничних једињења 
природом и положајем   
функционалних група у 
молекулима 

 Разумевање значаја 
примене алкохола, фенола 
и етара у струци и у 
свакодневом животу 

 Разумевање значаја 
примене алдехида и кетона  
у струци и у свакодневном 
животу 

 Разумевање значаја 
примене карбоксилних 
киселина и деривата  у 
струци и у свакодневном 
животу 

 разликује хидроксилну, алдехидну, 
карбонилну, карбоксилну, естарску и 
етарску групу 

 објасни растворљивост алкохола 

 разликује   монохидроксилне и 
полихидроксилне 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 кетона 

 напише  формуле монокарбоксилних 
киселина и уочи разлику између 
монокарбоксилних  и 
поликарбоксилних, засићених и 
незасићених киселина 

 објасни реакцију естерификације и 
наведе примену естара  наводи 
примену етара у медицини 

 

технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
- Континуирана припрема за часове (добро 

испланирати сваки час полазећи од 
оперативних задатака, према њима 
формулисати циљеве часа и изабрати 
методе које ће на датом садржају 
ученицима омогућити да формирају знања 
и вештине) 

- планирање наставе на годишњем и 
месечном нивоу 

- користити што више активне методе рада 
које ће и ученику омогућити да буде што 
активнији и самосталнији у раду 

- пратити ученичка постигнућа на сваком часу 
и омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 

- добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се 
њима проверава ниво знања прецизиран у 
опетативним задацима и у којој мери се 
подстиче формирање целовитог знања, 
односно формирање система појмова 

- што интересантније изводити наставу 
хемије, подстицањем критичког мишљења 
код ученика, и способности извођења 
закључака, дискутовања , извештавања 

- за објашњавање апстрактних хемијских 
појмова користити огледе које демонстрира 
наставник или ученици 

3. Органска једињења 
сумпора и азота 
 

 Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава  органских 
азотних и сумпорних 
једињења  структуром 
њихових молекула   

 Разумевање критеријума за 
класификацију азотних и 
сумпорних органских 
једињења 

 Разумевање значаја 

 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) 
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примене азотних и 
сумпорних органских 
једињења  у струци и 
усвакодневном животу 

 

 напише формуле хетероцикличних 
једињења са петочланим и 
шесточланим прстеном, која садрже 
азот, сумпор или кисеоник 
 

- активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку 
тему имајући у виду које способности 
ученици треба да развију; - правилно 
бирати и комбиновати различите облике 
рада на часу 

- користити стручну литературу, Интернет, 
што ће ученицимапомоћи да анализирају 
неку појаву, дискутују, праве извештаје; - 
комбиновати разне врсте дидактичких 
материјала илустрације, слике, графиконе, 
дијапозитиве 

- формирати код ученика способност 
доношења одлука у свакодневном животу, 
упутити их да обрате пажњу од ког 
произвођача купују неки производ 
одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према 
рекламним кампањама за производе 

 
 

4.  Биомолекули 
 

 Развијање знања о 
биогеним елементима и 
биолошки важним 
једњењима 

 Разумевање критеријума за 
класификације биолошки 
важних једињења 

 Развијање знања о 
аминокиселинама и 
протеинима и њиховом 
биолошком значају 

 Развијање знања о угљеним 
хидратима и њиховом 
биолошком значају 

 Развијање знања о 
липидима  и њиховом 
биолошком значају 

 
 

 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 (глукоза, 
фруктоза) од дисахарида (сахароза) 
и полисахарида (скроб, целулоза, 
гликоген) 

Општи стандарди постигнућа  
 

Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА 
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Основни ниво: 
 

2.ХЕ.1.3.1. Препознаје угљоводонике, алкохоле, алдехиде, кетоне, карбоксилне киселине, 
естре и примарне амине на основу структурне формуле, функционалне групе, 
назива према IUPAC номенклатури и тривијалног назива који се користи у струци. 
2.ХЕ.1.3.2. Описује физичка својства (агрегатно стање, температура топљења и кључања, 
растворљивост у поларним и неполарним растварачима, густина) угљоводоника, 
алкохола, алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара и примарних амина и 
повезује их са структуром њихових молекула и међумолекулским интеракцијама. 
2.ХЕ.1.3.3. Наводи хемијске реакције угљоводоника (сагоревање и полимеризација), алкохола(оксидација до алдехида и 
карбоксилних киселина и сагоревање) и карбоксилнихкиселина (неутрализација, естерификација). 
2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства органских једињења и њихових смеша с 
употребом и значајем у свакодневном животу, струци и хемијској индустрији 
(земни гас, нафта, пластичне масе, каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 
етилен-гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мравља киселина, сирћетна киселина, бензоева киселина, лимунска киселина, 
млечна киселина, палмитинска 
киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле угљоводоника, алкохола, фенола, 
алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, примарних амина; разликује 
структурне изомере и пише њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури. 
2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури угљоводоничног низа на 
ациклична и циклична, засићена и незасићена, алифатична и ароматична; 
класификује алкохоле према атому угљеника за који је везана хидроксилна група на 
примарне, секундарне и терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 
према броју функционалних група. 
2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају примену у свакодневном животу и струци (етен, етин, етанол, етанска 
киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника класе органских једињења чији је назив или структурна формула 
дата: угљоводоника (супституција и адиција), 
алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 
киселина и сагоревање), карбоксилних киселина (неутрализација, естерификација), 
естара (хидролиза). 
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Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, етре, 
ацил-халогениде, анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 
једињења са сумпором. 
2.ХЕ.3.3.2. Класификује амине према броју алкил-група везаних за атом азота на примарне, секундарне и терцијарне. 
2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења (углове веза) на основу 
хибридизације атома угљеника у молекулима; илуструје и идентификује врсте 
изомерије; разликује просторну и конституциону изомерију, као и конформације. 
2.ХЕ.3.3.4. Предвиђа, испитује огледима и објашњава физичка својства органских једињења на основу структуре угљоводоничног 
низа, функционалне групе и међумолекулских интеракција. 
2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип хемијске реакције којој једињење 
подлеже (адиција, супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.6. Испитује огледима и објашњава хемијска својства алкохола, разлику у 
реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, као и разлику 
између алдехида и кетона на основу реакција оксидације слабим оксидационим 
средствима. 
2.ХЕ.3.3.7. Објашњава утицај структуре и утицај удаљене групе на киселост и базност 
органских једињења; пореди киселост алкохола, фенола и карбоксилних киселина, 
базност амина и пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.8. Наводи својства и примену органских једињења са сумпором и упоређује њихова физичка и хемијска својства са 
својствима одговарајућих органских једињења са 
кисеоником. 
2.ХЕ.3.3.9. Користи тривијалне називе за основне представнике хетероцикличних једињења (пирол, фуран, тиофен, пиран, 
пиридин, пиримидин, пурин); објашњава физичка и хемијска својства ових једињења, наводи њихов значај и распрострањеност 
у 
природи и описује њихову практичну примену. 
2.ХЕ.3.3.10. Изводи огледе којима доказује елементе који улазе у састав органских једињења; примењује методе изоловања и 
пречишћавања природних производа (дестилација, екстракција, кристализација, хроматографија). 
 
Област БИОХЕМИЈА 

 
Основни ниво: 

 
2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида (глукозе, фруктозе, сахарозе, 
лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који су главна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као 
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мономерних јединица протеина. 
2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 
витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 
2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 
корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 
једињења. 
 
Средњи ниво: 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естара из масти, уља и воскова, структуру 
аминокиселина и протеина са својствима и 
улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну, терцијарну и кватернерну структуру 
и наводи њихов значај за биолошку активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 
дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 
 
Напредни ниво: 
2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 
2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида (малтозе, лактозе, сахарозе, 
целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 
гликогена). 
2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 
гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 
редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 
Толенсовим реагенсом. 
2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 
објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 
наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 
и природу пептидне везе. 
2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 
секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 
активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 
активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 
метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
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2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 
информација. 
2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 
метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 
мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 
се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 
биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 
једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 
изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 
киселина, који су организму потребни. 
 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА 

Разред: Први 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7, 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе у групе 

Циљеви предмета:  
 
1. Проширивање знања онивоима 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 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Биологија ћелије  Упознавање са предметом и 
значајем цитологије као 
научне дисциплине 

 Проширивање знања 
оособинама живих бића и 
нивоима организације 
биолошких система 

 Упознавање са хемијским 
саставом ћелије, грађом и 
функцијом 

 Схаватање  значаја 
фотосинтезе и ћелијског 
дисања 

 Разумевање процеса који се 
одигравају током ћелијског 
циклуса  

 Разумевање тока и значаја 
ћелијских деоба 

 • 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 

На почетку сваког модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста наставе 

(дидактичких модела). 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 

школског  комплекса.Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билогија развића  Проширивање знања 
оначинима размножавања и 
гаметогенези животиња 

 Схватање везе између 
типова јајних ћелија, 
бластула и типова 
гаструлације 

 Разумевање значаја 
екстраембрионалних 
творевина за опстанак  и 
развој ембриона 

 Одређивање основних фаза 
постембрионалног развића 

 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 
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3. 

Основни појмови 
екологије 

 Проширивање знања 
опредмету истраживања и 
значају екологије 

 Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају 

 Разумевање значаја 
биодиверзитета за опстанак 
живота на Земљи 

 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 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

претупућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 
 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 

4. Животна средина и 
одрживи развој 

 Проширивање знања 
оизворима и врстама 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање концепта 
одрживог развоја 

 Разумевање значаја 
различитих облика заштите 
и унапређивања животне 
средине 

 Развијање свести о 
последицама глобалних 
климатских промена 

 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 

5. Еколошка култура  Проширивање знања 
оначинима и значају 
одржавања личне хигијене 
и хигијене животног и 
радног простора 

 Схватање значаја правилне 
употребе производа 

 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 
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 Разумевање различитих 
утицаја на здравље  човека 

 

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 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите типове 
ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а посебно 
спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. Уме 
да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог здравља 
и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из спољашње 
средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
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организма у променљивој околини. 
 
Област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
Основни ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од 
њих интегришу у вишe нивое. 
 2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију еко-
система.  
2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница и 
потреба очувања природе и биодиверзитета.  
2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и критички анализира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и заштите природе и животне средине. 
 
Област ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 
Основни ниво: 
БИ.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; разуме 
основне узрочно-последичне односе у овој области.  
2.БИ.1.5.2. Препознаје основне симптоме поремећаја у раду (и болести) најважнијих органа и органских система, основне 
методе дијагностике и уме да примени основне мере превенције и помоћи.  
2.БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне навике.  
2.БИ.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно у вези са 
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репродуктивним здрављем). 
 
Средњи ниво:  
2.БИ.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера.  
2.БИ.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 
средине који су утицали на развој болести. 
2.БИ.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље.  
2.БИ.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања и уме да препозна ситуације које носе такве ризике. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на заразне болести.  
2.БИ.3.5.2. Разуме механизме настанка (болести и) поремећаја у раду најважнијих органа и органских система. 
2.БИ.3.5.3. Разуме потребе које стоје у основи различитих животних стилова младих и механизме помоћу којих медији утичу на 
понашање младих.  
2.БИ.3.5.4. Разуме механизме којима ризични облици понашања, дуготрајна изложеност јаким негативним емоцијама и стрес 
доводе до развоја болести (односно поремећаја психичког стања и здравља личности). 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА 

Разред: Први 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7, 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе у групе 

Циљеви предмета:  
 
7. Проширивање знања онивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 
8. Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња; 
9. Схватање односа човека и животне средине; 
10. Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
11. Схватање концепта одрживог развоја; 
12. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Биологија ћелије  Упознавање са предметом и 
значајем цитологије као 
научне дисциплине 

 Проширивање знања 
оособинама живих бића и 
нивоима организације 
биолошких система 

 Упознавање са хемијским 
саставом ћелије, грађом и 
функцијом 

 Схаватање  значаја 
фотосинтезе и ћелијског 
дисања 

 Разумевање процеса који се 
одигравају током ћелијског 
циклуса  

 Разумевање тока и значаја 
ћелијских деоба 

 
 

 • 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 

На почетку сваког модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста наставе 

(дидактичких модела). 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 

школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билогија развића  Проширивање знања 
оначинима размножавања и 
гаметогенези животиња 

 Схватање везе између 
типова јајних ћелија, 
бластула и типова 
гаструлације 

 Разумевање значаја 
екстраембрионалних 
творевина за опстанак  и 
развој ембриона 

 Одређивање основних фаза 
постембрионалног развића 

 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 
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3. 

Основни појмови 
екологије 

 Проширивање знања 
опредмету истраживања и 
значају екологије 

 Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају 

 Разумевање значаја 
биодиверзитета за опстанак 
живота на Земљи 

 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 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

претупућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 
 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 

4. Животна средина и 
одрживи развој 

 Проширивање знања 
оизворима и врстама 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање концепта 
одрживог развоја 

 Разумевање значаја 
различитих облика заштите 
и унапређивања животне 
средине 

 Развијање свести о 
последицама глобалних 
климатских промена 

 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 

5. Еколошка култура  Проширивање знања 
оначинима и значају 
одржавања личне хигијене 
и хигијене животног и 
радног простора 

 Схватање значаја правилне 
употребе производа 

 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 
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 Разумевање различитих 
утицаја на здравље  човека 

 

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 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите типове 
ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а посебно 
спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. Уме 
да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог здравља 
и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из спољашње 
средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
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организма у променљивој околини. 
 
Област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
Основни ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од 
њих интегришу у вишe нивое. 
 2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију еко-
система.  
2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница и 
потреба очувања природе и биодиверзитета.  
2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и критички анализира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и заштите природе и животне средине. 
 
Област ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 
Основни ниво: 
БИ.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; разуме 
основне узрочно-последичне односе у овој области.  
2.БИ.1.5.2. Препознаје основне симптоме поремећаја у раду (и болести) најважнијих органа и органских система, основне 
методе дијагностике и уме да примени основне мере превенције и помоћи.  
2.БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне навике.  
2.БИ.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно у вези са 
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репродуктивним здрављем). 
 
Средњи ниво:  
2.БИ.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера.  
2.БИ.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 
средине који су утицали на развој болести. 
2.БИ.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље.  
2.БИ.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања и уме да препозна ситуације које носе такве ризике. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на заразне болести.  
2.БИ.3.5.2. Разуме механизме настанка (болести и) поремећаја у раду најважнијих органа и органских система. 
2.БИ.3.5.3. Разуме потребе које стоје у основи различитих животних стилова младих и механизме помоћу којих медији утичу на 
понашање младих.  
2.БИ.3.5.4. Разуме механизме којима ризични облици понашања, дуготрајна изложеност јаким негативним емоцијама и стрес 
доводе до развоја болести (односно поремећаја психичког стања и здравља личности). 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА  

Разред: Други  

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7, 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 
1. Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и одржање живота; 
2. Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама; 
3. Упознавање са општим принципима генетике човека; 
4. Упознавање са основним принципима еволуционе биологије. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Основе молекуларне 
биологије 

 Упознавање са предметом 
истраживања и значајем 
молекуларне биологије 

 Схватање концепта 
централне догме 
молекуларне биологије  

 Разумевање значаја гена  за 
формирање особина живих 
бића 

 Упознавање са процесима 
репликације, транскрипције 
и транслације 

 Разумевање значаја 
генетичког инжењеринга и 
молекуларне 
биотехнологије за жива 
бића 

 

 дефинише предмет истраживања и 
значај молекуларне 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 

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

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста наставе 
(дидактичких модела). 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
универзална учионица, адекватни објекти изван 
школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

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

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 
теренске наставе, реализација биолошких 
наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизми 
наслеђивања особина 

 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, 
инхибиторни гени, 
плејотропни ефекат гена) 

 објасни наслеђивања пола и 

 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 
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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 Харди-Вајнбергово 
правило  

 објасни утицај мутација, 
миграција, селекције и 
генетичког дрифта на 
генетичку структуру 
популација 

 наведе начине вештачког 
оплемењивања биљака и 
животиња 

 објасни  значај вештачке 
селекције и оплемењивања 
биљака и животиња 

 

биљака и животиња 
 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање упућивати ученике на 
прет упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 

 
 
 
 
 

3. Основе генетике 
човека 

 Упознавање са општим 
принципима генетике 
човека 

 Разумевање значаја        
генетичких саветовалишта 

 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 
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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 

4.  Основни принципи 
еволуционе биологије 

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

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића и уме да их објасни на карактеристичним 
примерима.  
2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју живота на планети и схвата значај живота на Земљи у контексту његовог 
дуготрајног развоја.  
2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, познаје и примењује основне принципе класификације (укљ. 
бинарну номенклатуру) и зна да класификује методски одабране представнике живог света (одабраних типова, подтипова, 
класа).  
2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину живота и распрострањењу карактеристичних представника најважнијих група живих 
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бића. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима.  
2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких форми.  
2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и примењује једноставне кључеве за идентификацију живог света.  
2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који опредељују начин живота и распрострањење важних представника главних група живих 
бића. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота.  
2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и разлику између сличности и сродности живих бића.  
2.БИ.3.1.3. Познаје принципе филогенетске класификације и разуме њен значај у другим областима биологије.  
2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и распрострањења живих бића и основних карактеристика њихове животне 
форме. 
 
Област ОД МАКРОМОЛЕКУЛА ДО ЕВОЛУЦИЈЕ  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и 
протеина) и њихову примену у биотехнологији.  
2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и мејотичких деоба; разуме значај полног 
размножавања и познаје основне чињенице о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, посебно 
човека.  
2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, геном, генотип, 
фенотип); примењује основна правила наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да наведе неколико наследних 
болести. 
2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији органске еволуције и уме да на једноставним примерима препозна деловање 
природне селекције. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и протеина).  
2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене биљака, животиња и човека током развића (од формирања полних ћелија 
преко оплодње, ембриогенезе и органогенезе до сазревања и старења).  
2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и основне принципе популационе генетике и примењује та 
знања у решавању конкретних задатака.  
2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне типове селекције и разуме како природна селекција наследне 
варијабилности доводи до настанка нових врста. 
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Напредни ниво: 
2.БИ.3.3.1. Разуме молекуларне основе наслеђивања.  
2.БИ.3.3.2. Уме да тумачи морфофизиолошке промене код организама у току животног циклуса (посебно код човека).  
2.БИ.3.3.3. Примењује знања из генетике у методски одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици човека и 
конзервационој биологији.  
2.БИ.3.3.4. Разуме значај теорије еволуције у формирању савременог биолошког начина мишљења и критички процењује њене 
домете у другим областима науке. 
 

 

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 /2014. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ деле се 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 

Структура и 
организација друштва 

Упознавање са 
функционисањем, структуром и 
организацијом друштва 

 схвати структуру и организацију 
друштва 

 објасни улогу друштвених група с 
посебним освртом на брак и 
породицу 

 схвати друштвену поделу рада 
 објасни узроке друштвеног 

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

 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
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 раслојавања 
 наведе друштвене установе и 

друштвене организације и направи 
разлику између њих 

 разликује особености сеоског и 
градског становништва 

наставе: 
 теоријска настава (64 часа) 
 
 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 
 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Користити актуелне примере из штампе и 
других медија релевантне за предмет 

 Користити Устав и релевантне законе у 
зависности од садржаја који се обрађује 

 
 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 

 Структура и организација друштва (14часова) 

 Држава и политика (17 часова) 

 Устав и правна држава (7 часова) 

 Људска права и слободе (6 часова) 

 Култура и друштво (14 часова) 

 Друштвене промене и развој друштва (6 
часова) 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Држава и политика  Упознавање са политиком 
као вештином управљања 
друштвом 

 Оспособљавање за 
демократско мишљење 

 Упознавање са 
функционисањем државних 
институција и органа власти 

 опише улогу политике у друштву 
 објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 
 разликује законодавну, извршну и 

судску власт 
 разликује удружења грађана и 

политичке партије 
 препозна идеолошке разлике партија 

и поделу на левицу, десницу и центар 
 схвати изборни поступак и 

конституисање скупшине и владе 
 разликује државне органе власти 
 разликује аутономију и локалну 

самоуправу 
 разуме функционисање локалне 

самоуправе 

 
 
3. 

Устав и правна 
држава 

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

 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 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
4. 

Људска права и 
слободе 

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

 схвати људска права и слободе и свој 
положај у друштву 

 зна на који начин се штите права и 
слободе грађана 

 
 
5. 

Култура и друштво  Развијање знања о 
културним тековинама 

 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 

 
 
6. 

Друштвене промене и 
развој друштва 

 Оспособљавање за живот у 
друштву изложеном 
сталним променама и 
изазовима које доноси 
развој савременог друштва 

 Стицање знања о 
хоризонталној и 
вертикалној покретљивости 
друштва 

 идентификује друштвене промене 
 зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 
покретљивости 

 препозна друштвени развој 
 формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног 
друштва 

 

 

Образовни 
профил: 

Фармацеутски   техничар 

Назив 
предмета: 

Анатомија и физиологија 

Разред: Први 
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Правилниконаставномплануипрограму....(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.7  /   2014  година. ) 

 
Годишњи фонд 
часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава 
у блоку 

99 / / 

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 основних  знања из анaтомије и физиологије, неопходних  за изучавање свих стручних предмета 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

Организација 
човечјег тела 
(10 часова) 

 

 Стицање знања о организацији човечјег 
тела, повезаности система органа и значају 
хомеостазе; 

 Стицање знања о врстама ткива, 
њиховој грађи и фун 

 
 

 

 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. 
 

 

Користити колор-постере, анатомски 
модел и видео-презентације 
 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 Телесн
е течности, 
крв и 
лимфа  (11 
часова) 

 

   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; 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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 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 улогу лимфног система. 
 

 

3. 

 Локом
оторни 
систем   (10 
часова) 

 

 Стицање знања о 
грађи и улзи костију; 

 Стицање знања о 
грађи и улзи зглобова; 

 Стицање знања о 
грађи и улози мишића; 

 Схватање 
функционалне 
повезаности костију, 
зглобова и мишића у 
локомоторни систем.   

 

 

 објасни поделу костију према облику; 

 покаже на костуру и именује  их на латинском језику; 

 опише структуру зглобова и  њихову поделу према 
покретљивости; 

 покаже на костуру зглобове и именује их на латинском 
језику; 

 опише најважније зглобове;  

 објасни карактеристике скелетних мишића и изврши 
њихову поделу према улогама. 

 
 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

4.  Кардио
васкуларни 
систем (12 
часова) 

 Стицање знања о 
грађи срца и 
васкуларног система; 

 Стицање знања 
срчаном циклусу; 

 Стицање знања о 
регулацији рада 
срца; 

 Стицање основних 
знања о артеријском 
крвном притиску и 
пулсу. 

  

 

 опише положај и 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 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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доње шупље вене 

 објасни грађу лимфних судова и улогу лимфних органа; 

 објасни  принцип мерења крвног притиска и његове 
вредности. 

 

5.  Респир
аторни 
систем  (9 
часова) 

 

 Стицање знања о грађи и функцији 
органа за дисање; 

 Стицање знања о  функционалној 
повезаности респираторног система са 
кардиоваскуларним системом.    

 

 

 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. 
 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

6.  Дигест
ивни 
систем  (10 
часова 

 

 Стицање знања о положају и 
грађи  система органа за варење; 

 Стицање знања о грађи и улози 
жлезда  придодатих дигестивном систему; 

 Стицање знања о процесима варењ и, 
апсорпције хранљивих материја; 

 Стицање знања о  моторним 
активностима дигестивног система. 

 Стицањезнањаоположају,  грађиифункц
ијамажлездасаунутрашњимлучењем; 

 
 

 покаженаанатомскоммоделу  органедигестивногсист
емаиименује  ихналатинскомјезикупоредоследу; 

 именујеналатинскомјезикуглавнеделовеорганадигест
ивногсистема; 

 опишеипокаженамоделусадржајтрбушнедупље; 

 објасни процес варења хране;  

 наведе најважније функције јетре; 

 објасну улогу панкреаса у варењу хране; 

 објасни процес апсорпције у дигестивном тракту. 

 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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7.  Ендокр
ини систем 
и дојка (10 
часова) 

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцијама жлезда 
са унутрашњим 
лучењем; 

 Схватање улоге 
хормона  у 
регулацији свих 
животних процеса;  

 Стицање знања о 
грађи и улози дојке. 

 

 наведе основне карактеристике хормона; 

 објасни регулацију рада ендокрних жлезда - хипоталамус-
хипофиза-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.  
 

 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

8.  Уроген
итални 
систем  (9 
часова 

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцији уринарног 
система;  

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцијама мушких 
и женских полних 
органа.  

 

 

 локализује на анатомском моделу  мокраћне органе и 
именује их их на латинском језику; 

 опише нефрон и објасни његову улогу у стварању мокраће; 

 објасни улогу бубрега у одржавању хомеостазе, 
регулацији крвног притиска и ендокрину улогу; 

 опише нормалан састав урина; 

 локализује на анатомском  моделу  мушке полне органе, 
именује их на латинском језику  и објасни њихову улогу; 

 локализује на анатомском моделу  женске полне органе, 
именује  их на латинском језику и објасни њихову улогу. 

 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

9.  Нервн
и систем 
(12 часова) 

 

 Стицање знања о подели, грађи и 
функцији нервног система; 

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

  

 изврши поделу нервног система по морфолошким и 
функционалним карактеристикама; 

 на анатомском моделу локализује делове централног 
нервног система и именује их на латинском језику; 

 објасни спроводну и рефлексну функцију цнс; 

 објасни рефлексни лук; 

 наведе функције појединих делова цнс; 

 опише велики мозак; 

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

   

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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10.  Систем 
рецепторн
их органа 
(чула) (6 
часова) 

 
  Стицањезнањаограђииулогамакоже; 

 Стицањезнањаограђиифункцијичулнихо
ргана. 

 

 

 

 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 

Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

 

 

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 настава Вежбе Настава у блоку 

33 33 30 

Недељни фонд часова 1 1  

Подела одељења у групе дели се на групе до 15 ученика у групи 

Циљеви предмета: 

– Упознавање са историјским развојем фармације и основним принципима модерне фармацеутске праксе; 

– Стицање основних знања о лековима, медицинским средствима, и поступцима који се примењују у свакодневној фамецеутској пракси; 

– Стицање знања о правилном извођењу основних фармацеутских операција и поступака; 

– Стицање практичних вештина извођења основних фармацеутских операција и поступака; 

– Развијање свести о професионалној одговорности у свакодневној фармацеутској пракси; 

– Развијање свести о значају непрекидног праћења нових трендова у фармацеутској пракси и сталног професионалног усавршавања.  
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеноммодулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Основе фармацеутске 
праксе 

-Упознавање ученика са  
основним принципима  
добре апотекарске праксе; 
 набавке, преузимања и  
распоређивања робе и 
 сировина за израду лекова; 
-Упознавање ученика са  
врстама и начином вођења  
фармацеутске документације; 
-Стицање знања о структури 
 и значају рецепта; 
-Формирање свести о значају 
 и улози фармацеутских  
техничара у савременој 
 фармацеутској пракси. 
 

 

 
-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 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. 

 

 активна настава 
 видео-презентације 
 демонстрација 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Упознавање ученика са 
дефиницијом лекова и 
медицинских средстава 
према закону о лековима и 
медицинским средствима; 

 Стицање знања о: саставу 
лека, фармацеутским 
облицима лекова, начинима 
и путевима примене лекова, 
стабилности и чувању 
лекова, врстама контејнера 

 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 

 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови, 

видео-презентације, лекови 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби  
 Упућивати ученике да прикупе податке о 

лековима  користећи интернет и друге изворе; 
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Појам лека и чување 

 

и начинима паковања и 
експедиције лекова, дозама 
и дозирању лекова; 

 
 Истицање важности 

правилног избора амбалаже 
и руковања лековима. 

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. 

 

 
 
3. 

Мерење и 
фармацеутска 
израчунавања 

 Упознавање ученика са 
лабораторијским прибором и 
уређајима за мерења у 
фармацији; 

 Стицање практичних вештина 
мерења у фармацији; 

 Стицање знања о 

основним 

фармацеутским 

израчунавањима. 

 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; 

 изврши проверу доза, прерачуна 
дечије дозе користећи фармакопејске 
формуле, изведе формулу састава 
лека из мастер формуле, прерачуна 

 Наставни садржај се повезује са знањем из 
математике и физике.Увежбава се 
прерачунавање  и правилно практично 
мерење . 

 индивидуални рад 
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практичне мере за узимање лекова на 
кашике или капи. 

 
 
4. 

Фармацеутске 
операције са чврстим 
супстанцама 

 Упознавање ученика са 
особинама чврстих 
супстанци од значаја за 
фармацеутску праксу 
(чврстоћа, степен 
уситњености, проточност, 
стабилност); 

 Стицање знања о начину 
одређивања и изражавања 
степена уситњености;  

 Стицање знања о 
поступцима и уређајима за 
сушење, уситњавање, 
мешање, гранулирање, 
брикетирање и 
компримовање чврстих 
супстанци; 

 Стицање практичних 
вештина уситњавања, 
ситања и мешања;   
 Истицање значаја 

фармацеутских 

операција са чврстим 

супстанцама за 

фармацеутску праксу. 

 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; 

 практично изведе поступак 
уситњавања и мешања чврстих 
супстанци у лабораторијским 
условима (тариоником и пистилом, 
млином); 

 објасни поступак 
гранулирања,брикетирања и 
компримовања и њихову употребу у 
фармацији. 

 Користити видео-презентације ради 

визуализације индустријских машина за 

технолошке операције са чврстим супстанцама 

 рад у групама 

 пројектна настава 

 практично изводи технолошке операције са 

чврстим супстанцама  у лабораторијским 

условима 

 наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу за вежбе 

 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 
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5. 

Фармацеутске 
операције са течним 
системима 

 Стицање знања о 
особинама и врстама 
раствора и растварача 
фармацеутској пракси; 

 Стицање знања о 
поступцима и уређајима за 
упаравање, мешање и 
одвајање течне од чврсте 
фазе; 

 Стицање практичних 
вештина мешања и 
одвајања течне од чврсте 
фазе (декантовање, 
колирање, филтрација и 
центрифугирање); 
 Истицање значаја 

фармацеутских 

операција са течним 

системима за 

фармацеутску праксу. 

 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. 

 Користитивидео-презентације ради 

визуализације индустријских машина за 

технолошке операције са течним системима 

 пројектна настава 

 рад у групама 
 практично изводи технолошке операције 

сатечним системима у лабораторијским 

условима 

 наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу за вежбе 

 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 
 

 
 
6. 

Екстракција и 
дестилација 

 Стицање знања о 
принципима екстракције, 
методама екстракције и 
уређајима за екстракцију; 

 Стицање практичних 
вештина извођења 
појединих метода 
екстракције у 
лабораторијским условима 
(мацерација, дигестија, 
перколација); 

 Стицање знања о принципу 
и врстама уређаја за 
дестилацију; 

 Стицање практичних 

 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 

 Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 

да ученици повежу знања о биљкама из 

фармакогнозије са методама екстракције. 

 индивидуални рад 
 рад у групама 
 демонстрација 
 наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу за вежбе 
 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 
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вештина извођења 
дестилације (дестилација 
воденом паром, добијање 
дестиловане воде);  

 Истицање значаја 
екстрактивних препарата у 
савременој фармацеутској 
пракси; 

 Истицање значаја 

дестилације у 

фармацеутској пракси. 

дестилацију; 
 практично изведе мацерацију, 

дигестију и перколацију и одвајање 
добијеног екстракта; 

 припреми и изврши дестилацију са 
дестилационим апаратом и 
дестилацију са воденом паром. 

 

 
 
7. 

Стерилизација и  
асептични поступци у 
фармацији 

 Стицање знања о методама 
стерилизације и уређајима 
за стерилизацију; 

 Стицање практичних 
вештина извођења 
поступака термичке 
стерилизације и асептичног 
поступка; 

 Истицање значаја 

стерилизације и улоге 

стерилних производа у 

савременој фармацеусткој 

пракси. 

 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.  

 хемијска дезинфекциона средства 

 Употреба наставних средстава: материјал, 
препарати и апарати, аудиовизуелних 
средстава 

 демонстрација 
 индивидуални рад 
 наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу за вежбе 
 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 

 
 
8. 

Увежбавање 
фармацеутских 
операција и поступака-
блок настава 

 Увежбавање основних 
фармацеутских поступака и 
операција; 

 Подстицање професионалне 

одговорности и развоја 

особина неопходних за рад 

у струци: прецизност, 

уредност, лична и 

професионална 

одговорност, спремност на 

тимски рад. 

 самостално обавља основне 

фармацеутске поступке и 

операције и правилно рукује 

лабораторијским прибором и 

уређајима. 

 Самостално увежбавање фармацеутских 

операција и поступакаупотребом  

лабораторијске опреме,уређаја и прибора 

 наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу за вежбе 

 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 
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Образовни 
профил: 

Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Хигијена и здравствено васпитање 

Разред: први 

Правилниконаставномплануипрограму.... (,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.9  / 2015 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
 

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 

 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 

 Стицање позитивних ставова и 
навика у личној хигијени; 

 Стицање знања о  хигијенским 
принципима који спречавају 
настанак поремећаја и болести 

 да наведе дефиницију здравља СЗО; 

 објасни појам душевног и телесног 
здравља;  

 наведе факторе који утичу на 
здравље; 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
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 услед неправилног одржавања 
личне хигијене; 

 Стицање знања о болестима 
које се преносе полним контактом. 

 

 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 средство; 

 одабере адекватну одећу и обућу. 
 

Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ХИГИЈЕНА 
ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ И 
ТЕЛЕСНОГ 
ВАСПИТАЊА 

 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 способност 

 

 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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
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наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 

3. 

 
 
 

МЕНТАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 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 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 

4. 

 
 
 

ХИГИЈЕНА 
ИСХРАНЕ 

 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. 

 

 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; 

 препозна болести настају услед 
поремећаја понашања у исхрани; 

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

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 
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 активност на часу 
 

 
 
 

5. 

 
 
 

КОМУНАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 овеже 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 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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6. 

 
 
 

ШКОЛСКА 
ХИГИЈЕНА 

 Стицање знања о 
карактеристикама раста и развоја 
дечјег узраста; 

 Стицање знања о 
утицају  фактора школске средине 
на здравље ученика; 

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

 

 препозна карактеристике раста и 
развоја појединих фаза дечјег узраста;  

 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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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7. 

 
 
 

ХИГИЈЕНА РАДНЕ 
СРЕДИНЕ И 
ТОКОМ 
ВАНРЕДНИХ 
СТАЊА 

 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. 

 

 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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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3. 

 
 
 

ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

 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. 

 

 објасни  циљеве здравствено 
васпитног рада; 

 направи оперативни план и програм 
здравствено-васпитног рада у оквиру 
своје компетенције;  

 примени облике и методе 
зрадвствено- васпитног рада; 

 користи очигледна здравствено- 
васпитна средства. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 

 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Латински језик 

Разред:  

Правилниконаставномплануипрограму.... 
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(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.9   / 2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 0 0 

Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе Не 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и 
поступци 

остваривањ
а наставних 
програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Латинско писмо, 
изговор и акценат 

 врсте речи и њихове 
промене 

 категорије номиналне 
и вербалне промене 

 

 да правилно (про)читају и пишу/записују 
речи, кратке реченице и једноставне 
прилагођене текстове  

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 

Активна 
настава 
Настава по 
улогама 
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 исправно прочита и одреди основне 
функције речи у синтагмама/реченицама 

 

 
 
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 

 

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 

 

 

 
 
3. 

 индикатив презента 
актива и пасива  

 императив презента 
актива 

 конјунктив презента 
актива и пасива 

 партицип презента 
актива 

 партицип перфекта 
пасива 

 герундив и герунд 

 глаголи депонентни и 
семидепонентни  

 прилози (творба и 
компарација) 

 предлози 

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ПРВА ПОМОЋ 

Разред: Први 

Правилниконаставномплануипрограмустручнихпредметасредњегстручногобразовањауподручјурадаздравствоисоцијалназаштита  
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр 9.  /2015. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

  60 

Недељни фонд часова    

Подела одељења у групе Одељење се дели на  групе (до 10 ученика у групи)  
  

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Основни принципи 
прве помоћи и 
утврђивање стања 
повређених/оболелих 
лица 

 

 Упознавање са стањима која 
захтевају пружање неодложне прве 
помоћи, организацијом пружања као 
и посебностима које захтевају 
различите ситуације у акциденталним 
стањима; 

 Стицање знања о начину провере 
животних функција (свести, дисања, 
циркулације); 

 Усвајање технике прегледа п/о 

 дефинише прву помоћ и 
разумети њен значај; 

 дефинише хитан случај; 

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

 опише поступак на месту 
несреће; 

 направи план акције 
спасиоца 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часовa) 
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ради утврђивања знакова 
повреде/обољења и стања; 

 Препознавање знакова смрти. 

 

 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. 

 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Приказати ученицима 
филм са овом тематиком;   

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Тријажу у овом модулу 
само дефинисати. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

1. усмено излагање; 
2. тестове знања: 
3. активност на часу; 
4. праћење рада; 
5. самостални рад. 

 

 

2. 
 
 
 

Поремећаји стања 
свести 

 

 Стицање знања о различитим 
поремећајима свести; 

 Усвајање вештина за пружање 
помоћи лицима у бесвесном стању. 

 

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

 постави п/о у бочни 
релаксирајући положај; 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
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 препозна различите 
поремећаје свести и збрине 
п/о на одговарајући начи 

 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (6 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Инсистирати на 
тражењу медицинске 
документације и лекова у 
одећи унесрећених;  

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Користити реалистички 
приказ стања. 

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

Кардиопулмонална 
реанимација 

 Стицање знања о 
кардиопулмоналној реанимацији; 

 Усвајање вештина у техници 
оживљавања. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 

 наставна база Црвени 
крст Звездаре 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

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

 Организовати рад у 
паровима или 
индивидуални. 

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

4. Крварења и ране  Стицање основних знања о 
узроцима и врстама крварења и 
усвајање вештина привремене 
хемостазе; 

 Стицање знања о завојном 
материјалу и усвајање техника 
превијања троуглом марамом и 
завојем; 

 Стицање знања о ранама и 
усвајање вештина за њихово 
збрињавање. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
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приказ повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи. 

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

 

5. Повреде костију и 
зглобова 

 Стицање знања о узроцима и 
врстама повреда коштано-зглобног 
система и усвајање вештина за 
њихово збрињавање; 

 Стицање знања о 
имобилизационим средствима и 
усвајање техника њихове примене. 

 

 препозна знаке повреда 
зглобова и костију; 

 примењује мере у борби 
против шока;  

 дефинише циљеве и 
правила  имобилизације; 

 изврши имобилизацију 
појединих телесних 
сегмената; 

 контролише постављену 
имобилизацију; 

 збрине прелом са 
крварењем; 

 примени "троструки хват"; 

 учествује у преношењу 
особе са повредом кичменог 
стуба. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 

 наставна база Црвен 
Крст Звездаре 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
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 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи. 

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

 

6. Повреде изазване 
дејством физичких, 
хемијских и 
биолошких фактора 

 

 Стицање знања о повредама 
изазваним физичким, хемијским и 
биолошким факторима; 

 Усвајање вештина за практично 
пружање прве помоћи. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 
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Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ стања и повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи. 

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

 

7. Повреде појединих 
телесних сегмената и 
посебне повреде 

 

 Стицање знања о повредама 
појединих телесних сегмената; 

 Стицање знања о краш и бласт 
повредама и утопљењу; 

 Стицање знања о повредама у 
саобраћају и специфичностима о 
поступку на месту несреће; 

 Стицање знања о политрауми; 

 Стицање знања о тријажирању 
п/о; 

 Усвајање вештина за практично 
пружање прве помоћи. 

 

 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 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 
10 ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
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скидању кациге код 
мотоциклиста; 

 опише редослед 
збрињавања повреда код 
политрауматизованих; 

 врши тријажу п/о. 
 

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ стања и повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Организовати полигон 
са већим бројем 
повређених/оболелих. 

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

 

8. 

Изненада настале 
тегобе и болести 

 

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

 

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

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ; 

 настава у природи. 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ стања и повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Организовати полигон 
са већим бројем 
повређених/оболелих. 

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

 

 
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Медицинска етика 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 / / 

Недељни фонд часова 1 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Увод у етику Упознавање са основним 
етичким појмовима и 
теоријама 

 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. 
 

Садржај предмета се остварује комбиновањем  
фронталног облика рада, читањем и тумачење 
текстова,  коришћењем видео презентација са 
активним методама рада као што су дебате, 
радионице.. 
 
 
Коришћење интернета, филма (играног и 
документарног) у настави, истраживачки задаци. 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

Историја етике  Упознавање са различитим 
схватањима о најважнијим 
питањима етике од античког 
периода до савременог доба. 

 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 

Објашњавање и анализа етичких теорија и 
основних појмова, од античког периода до 
савременог доба. Повезивање садржаја са 
свакодневним искуством, давање примера из 
свакодневног живота, анализа ситуација са којима 
се ученици могу сусретати на радном месту.  
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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. 

 

 
 
3. 

Посебни проблеми 
нормативне етике  

 Развијање свести о 
моралној стварности 
здравствених радника. 

 

 критички процењује непожељне 
појаве у моралном животу људи, 
односу према будућим генерацијама 
и односу према животној средини;  

 исправно вреднује поступке у животу 
и струци здравственог радника; 

 у сваком појединачном случају 
поштује морални кодекс и помаже 
сваком пацијенту без разлике; 

 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). 

Анализа Хипократове заклетве, оригиналне и 
савремене верзије- Женевске декларације.  
 
Читање и анализа других декларација: 
Лисабонске, Хелсиншке.. 
 
Истраживачки радови везани за савремене етичке 
дилеме у медицини: еутаназија, клонирање, 
абортус, експерименти на људима и 
животињама..  
 
Индивидуални рад, рад у паровима или групама, 
организоване дебате, рад на формулисању 
аргумената ЗА и ПРОТИВ. 
 
Подстицање критичког мишљења се најбоље 
постиже у ситуацији када се пред ученике 
постављају захтеви да решавају проблеме, доносе 
различите одлуке, да вреднују те одлуке, 
процењују њихову адекватност у односу на 
контекст, да процењују њихову далекосежност, 
употребљивост, последице. 
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4. Морални аспекти 
здравственог позива  

 Разумевање принципа 
светости и неповредивости 
људског живота; 
 

 Разумевање моралних 
дилема које доносе новине 
у савременој медицини. 
 

 се односи према пацијенту поштујући 
принцип primumnonnocere;  

 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. 
 

Ученике подстицати да сами налазе материјале 
из различитих извора  за рад, као и да 
прикупљају информације о актуелним догађајима 
из живота (посебно у области здравства) у којима 
препознају  етичке дилеме.  

 

 

 

Образовн
и профил: 

Фармацеутски техничар 

Назив 
предмета: 

Микробиологија са епидемиологијом 

Разред: други 

Правилниконаставномплануипрограму.... (,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9  /  2015   година. ) 

 
Годишњи 
фонд 
часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настав
а у 

блоку 

68 / / 

Недељни 
фонд 
часова 

2 / / 

Подела 
одељења 

Не дели се 
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у групе 

Циљеви предмета: 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

1. 
 
 
 
 

Основне одлике 
микроорганизама 

 Упознавање основних одлика 
микроорганизама узрочника 
инфекција; 

 Стицање теоретских знања о 
функционалној анатомији бактерија и 
метаболизму; 

 Стицање теоретских знања о 
врстама антибактеријских лекова и 
резистенцији на лекове 

 

 Разликује бактеријске ћелије 
према величини, облику и грађи; 

 Разликује услове за раст и 
размножавање бактерија и начин 
размножавања; 

 Препозна механизме деловања 
антибактеријских лекова са 
примерима; 

 Препознаје механизам 
резистенције; 

 Објасни дифузиони и дилуциони 
метод антибиограма 

 Објасни комбиновани метод 
антибиограма. 

 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 12 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи епидемиологије 
заразних болести 

 Стицање знања о идентификацији 
бактерија које изазивају болести; 

 Стицање основних знања о 
инфективним болестима, врстама 
инфекције; 

 Стицање знања о факторима 
вируленције бактерија и њиховој 
патогености. 

 

 Објасни методе доказивања да је 
специфична бактеријска врста 
узрочник одређене болести; 

 Разликује начине преношења 
инфекције и настанак инфективног 
процеса; 

 Повезује врсте инфекције, њихов 
значај у односу на узрочника болести, 
об; 

 Објасни факторе адхеренције, 
факторе инвазивности и токсине 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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 бактерија одговорних за настанак 
болести 

 

3. Имунитет  Стицање теоретских знања о 
механизмима неспецифичне и 
специфичне одбране организма; 

 Стицање теоретских знања о 
имуном одговору на инфективне 
агенсе; 

 Стицање теоретских знања о 
имунолошким лабораторијским 
методама. 

 

 Објасни неспецифичне 
одбрамбене факторе природне 
имуности и њихов значај; 

 Објасни ћелијски и хуморални 
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. 

 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 6 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

 

4. Бактериологија  Стицање теоретских знања о 
грађи, физиологији и обољењима 
Грам позитивних и Грам негативних 
бактерија значајним за хуману 
медицину; 

 Стицање теоретских знања о 
грађи, физиологији и обољењима која 
изазивају микиоплазме, пикеције, 
лептоспире, борелије, бруцеле, 
листерије и спирохете 

 

 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, превенцију и 
лечење; 

 Објасни грађу, физиологију 
микоплазми, објасниобољења која 
изазивају микоплазме, превенцију и 
терапију 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 14 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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5. Вирусологија  Стицање теоретских знања о 
структури вируса; 

 Стицање теоретских знања о 
односу вируса и ћелије домаћина; 

 Стицање теоретских знања о 
патогенези вирусне инфекције; 

 Стицање теоретских знања о 
лабораторијској дијагнози вирусних 
обољења 

 

 Разликује величину, хемијски 
састав и структуру вируса; 

 Класификује вирусе према 
карактеристикама; 

 Препозна начин, фазе репликације 
вируса; 

 Повезује односе вируса и ћелије 
домаћина; 

 Објасни начин настанка вирусне 
инфекције и осетљивост домаћина на 
вирусе 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације  

6. Паразитологија  Стицање теоретских знања о 
паразитима значајним за хуману 
медуицину; 

 Стицање теоретских знања о 
односу паразита и ћелија домаћина; 

 Стицање теоретских знања о 
лабораторијској дијагнози 
паразитарних обољења 

 

 Разликује облике, врсте и 
карактеристике симбиоза између 
организама; 

 Разликује облике, врсте и 
карактеристике паразита; 

 Разликује основне карактеристике 
паразита на основу којих је извршене 
подела 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације  

7. Микологија  Стицање знања о морфологији, 
културелним и биохемијским 
особинама, антигеним својствима и 
патогенези гљива; 

 Стицање знања о класификацији 
гљива; 

 Стицање знања о системским 
микозама 

 

 Објасни морфологију, културелне 
и биохемијске особине, антигена 
својства и патогенезу гљива; 

 Објасни узрочнике сустемских 
микоза 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 6 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације  

 
Образовни профил: Фармацеутски техничар 
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Назив предмета: Патофизиологија 

Разред: други 

Правилниконаставномплануипрограму.... (,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.  9 /  2015   година. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 / / 

Недељни фонд часова 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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 Здравље и болест. 
Смрт и знакови 
смрти (5 часова) 

 

 Стицање знања о здрављу и 
патолошким променама које настају; 

 Стицање знања о процесу 
старења, смрти и знаковима смрти. 

 

 разуме да је  здравље стање 
равнотеже између дејства штетних 
чинилаца и одбрамбене способности 
организма; 

 објасни значај патологије; 

 опише смрт организма;  

 наведе знакови смрти. 
 

 Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 Етиологија и 
патогенеза 
обољења (7 
часова) 

 

 Стицање знања о етиологији и 
патогенези као и о етиолошким 
факторима. 

 

 разликује појмове етиологија и 
патогенеза; 

 наброји и објасни етиолошке 
факторе; 

 разуме утицај животног доба, 
пола, стања организма и наслеђа на 
настанак болести. 

 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
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микроскоп 

 

3. 

Прилагођавање ћелија и 
ткива, њихово оштећење, 
регенерација и смрт(8 
часова) 

 Стицање знања о процесима; 
оштећења ћелије и процесима 
адаптације ћелије; 

 Оспособљавање за повезивање 
појединих патолошких стања у 
настајању  клиничке слике болести. 

 

 разликује процесе оштећења 
ћелије од процеса адаптације; 

 објасни најважније процесе 
ћелијског оштећења;  

 објасни најважније процесе 
ћелијске адаптације; 

 разуме процес старења ћелије 

 објасни лешне промене.  
 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 

 

4.  Таложење 
материја 
и  поремећаји 
пигментације (6 
часова) 

 

 Стицање знања о узроцима 
таложења органских и неорганских 
материја у организму, морфолошким 
карактеристикама промена и 
њиховом исходу; 

 Оспособљавање за повезивање 
појединих патолошких стања у 
настајању  клиничке слике болести. 

 

 разуме узроке и последице 
таложења појединих материја које 
настају због метаболичких поремећаја 
у организму; 

 разликује ендогене и егзогене 
пигментације; 

 препозна последице таложења 
неорганских материја у појединим 
органима. 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 
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5.  Запаљења   (6 
часова) 

 

 Стицање знања о узроцима 
запаљења; 

 Стицање знања о различитим 
врстама запаљењског процеса, 
њиховом току и исходу; 

 Оспособљавање за повезивање 
појединих запаљењских процеса у 
настајању  клиничке слике болести. 

 

 препозна  узроке, знаке, 
механизам развоја, ток и исход 
запаљења; 

 разликује врсте акутних 
запаљења; 

 разуме хронично неспецифично 
запаљење; 

 наведе најчешћа грануломатозна 
запаљења - туберкулозу и сифилис; 

 разуме процесе репарације и 
регенерације. 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 

 

6.  Поремећаји 
промета воде и 
циркулације (8 
часова) 

 

 Стицање знања о 
карактеристикама промена које 
настају због поремећаја волумена 
циркулишуће крви, њиховом току и 
исходу; 

 Стицање знања о 
карактеристикама промена које 
настају због опструкције циркулације 
крви,  њиховом току и исходу; 

 Оспособљавање за повезивање 
појединих поремећаја циркулације у 
настајању  клиничке слике болести. 

 набројати узроке, ток и 
исход  поремећаја у волумену 
циркулишуће крви; 

 разумети особености поремећаја 
волумена циркулишуће крви по 
органима; 

 наведе узроке, познаје ток и исход 
опструктивних поремећаја 
циркулације; 

 разликује опструктивне 
поремећаје циркулације по органима 
у зависности од њихових особености. 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 

 

7.  Неоплазме   (5 
часова) 

 

 Стицање знања о 
мултифакторијалној етиологији 
неоплазми; 

  Стицање знања о 
карактеристикама неоплазми и 
њиховом утицају на домаћина; 

 Оспособљавање за повезивање 
локализације и особина неоплазме у 
настајању  клиничке слике болести. 

 дефинише појам неоплазме и 
врсте канцерогена; 

 дефинише класификацију тумора 
према ткиву из којих потичу и према 
биолошком понашању; 

 разликује врсте бенигних тумора, 
њихов ток и исход; 

 препозна најћешће премалигне 
лезије; 

 наброји врсте малигних тумора, 
разуме њихов ток и исход; 

 разуме утицај тумора на 
домаћина. 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 
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8.  Патологија 
кардиоваскуларно
г и респираторног 
систем (8 часова) 

 Стицање знања о специфичности 
патолошких процеса  на срцу и крвним 
судовима; 

 Стицање знања о специфичности 
патолошких процеса  на 
респираторним органима; 

 Оспособљавање за повезивање 
појединих патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике болести.  

 

 наброји основне морфолошке 
промене и функционалне и 
поремећаје код обољења ендокарда, 
миокарда и перикарда; 

 дефинише основне морфолошке 
промене и функционалне поремећаје 
код обољења периферних крвних 
судова; 

 наведеспецифичности 
запаљењских процеса органа 
респираторног система; 

 разликује узроке и исход 
поремећаја садржаја ваздуха у 
плућима; 

 разуме специфичности тумора 
респираторних органа. 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 

 

9.  Патологија 
дигестивног 
система  (4 
часова) 

  

 Стицање знања о специфичности 
патолошких процеса  на органима 
дигестивне цеви; 

 Оспособљавање за повезивање 
појединих патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике болести. 

 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. 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 
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10.  Патологија 
урогениталног 
система, коже, 
меких ткива и 
костију (6 часова) 

  

 Стицање знања о најчешћим 
обољењима бубрега и мокраћних 
путева;  

 Стицање знања о положају,  грађи 
и функцијама мушких и женских 
полних органа и дојке;  

 Стицање знања о најчешћим 
туморима коже, костију и меких ткива. 

 

 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. 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 

 

11.  Патологија 
нервног и 
ендокриног 
система (5 часова) 

 

 Стицање знања о  патолошким 
променама грађе и функције нервног 
и ендокриног система. 

 

 наброји основне морфолошке 
промене и функционалне поремећаје 
код обољења нервног система; 

 разуме основне морфолошке 
промене и функционалне и 
поремећаје код обољења ендокриног 
система. 

 

Користимо колор-
постере, анатомские и 
патолошке моделе и 
видео-презентације 
ради визуализације и 
лакшег разумевања.  
Користи се видео 
записи на јутјубу и 
презентације са 
сликама,атлас и 
микроскоп 

 

 

 

 
Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Oрганизација фармацеутскеделатности 

Разред: 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 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 
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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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Настанак и развој 
фармације 

 Упознавање са настанком и развојем фармације кроз различите историјске периоде; раздвајањем 
фармације и медицине; настанком и развојем државне фармакопеје 

 Истицање значаја и улоге фармације кроз историју 
 

 

 
 наведе како је настала и како се развијала фармација кроз 

различите историјске периоде;  
 схвати зашто и наведе када је дошло до раздвајања 

фармације и медицине; 
 наведе како је настала и како се развијала државна 

фармакопеја 
схвати значај и улогу фармације кроз историју 

 

Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје. 
Посета музеју медицине и фармације 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Основе здравствене 
етике 

 

 

 
 
 Упознавање са основама 

здравствене етике и 
кодексом здравствених 
радника 

•   Развој моралне и    
професионалне одговорности 

 
 
 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 

 
 
Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје 
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3. 

 
 
Организација 
здравственог система 

 
 
 Стицање знања о: 

карактеристикама 
здравственог система; 
здравственој заштити; 
делатностима здравствених 
установа;  

•     Упознавање са значајем и 
улогом здравственог осигурања 

 
 
 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 

 

 
 
Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје 

 
4. 

 
Организација 
фармацеутске 
делатности и 
законодавство 

 Стицање знања о законским 
одредбама о производњи, 
промету и уништавању 
лекова и медицинских 
средстава; надзором у 
фармацеутској делатности и 
казненим одредбама;  

 Упознавање са облицима 
едукације и усавршавања у 
фармацеутској делатности 

•  Развој професионалне 
одговорности 

 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 професионалне 
одговорности и перманентног стручног 

Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје 
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усавршавања 

 

  

Образовни профил:  Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Aналитичка хемија 

Разред: други 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број9,2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68  68  

Недељни фонд часова 2  2  

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Квалитативна 
хемијска анализа 

 Стицање знања о јонским 
реакцијама; 

 Упознавање са 
квалитативном хемијском 
анализом и принципима 
поделе катјона и анјона на 

напише јонске реакције;  

oбјасни принципе поделе катјона на 
аналитичке групе; 

oбјасни принципе подела анјона на 
аналитичке групе;  

oбјасни групне реагенсе; 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Релизација наставе: 
Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 
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аналитичке групе; 

 Стицање знања о 
комплексним једињењима; 

 Стицање  практичних  
вештина за самосталан  рад 
у лабораторији и правилно 
руковање лабораторијским; 
прибором и апаратима 

 Стицање практичних 
вештина за самостално 
извођење квалитативне 
хемијске аналиње; 

 Стицање знања о мерама 
личне и опште заштите 

наведе називе и особине комплексних 
једињења. 
 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. 
 

 теоријска настава  
 вежбе  

Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици 
 вежбе се реализују у школској лабораторији 
 користити слике упоредо са демонстрацијом 

лабораторијског прибора и посуђа 
 ученик је обавезан да води дневник вежби и 

практичног рада 
 на крају теме  ученик ради тест знања 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 активност на часу 
 тестове практичних вештина 
 дневнике вежби 

 
Континуирана припрема за часове (добро 
испланирати сваки час полазећи од оперативних 
задатака, према њима формулисати циљеве часа 
и изабрати методе које ће на датом садржају 
ученицима омогућити да формирају знања и 
вештине) 
 - Планирање наставе на годишњем имесечном 
нивоу 
- Користити што више активне методе рада које ће 
и ученику омогућити да буде што активнији и 
самосталнији у раду 
 - подстицати ученике на истразивачки рад у 
школској лабораторији(хемијском кабинету), што 
ће омогућити и подстицати развој вестина и 
способности комуникације, изношења идеја, 
навођења аргумената, доношења одлука и 
преузимања одговорности 
 - пратити ученичка постигнућа на сваком часу и 
омогућити им да кроз различите методе 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 
-добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се њима 
проверава ниво знања прецизиран у опетативним 
задацима и у којој мери се подстиче формирање 
целовитог знања, односно формирање система 
појмова 
 - што интересантније изводити наставу, 
подстицањем критичког мишљења код ученика, и 
способности извођења закључака, дискутовања , 
извештавања 
 - за објашњавање апстрактних хемијских појмова 
користити огледе које демонстрира наставник или 
ученици 
- активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку тему 
имајући у виду које способности ученици треба да 
развију 
  - користити стручну литературу, Интернет, што ће 
ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, 
дискутују, праве извештаје; - комбиновати разне 
врсте дидактичких материјала илустрације, слике, 
графиконе, 
- у сарадњи са ученицима правити нова наставна 
средства, повезати решавања рачунских задатака 
са експерименталним радом 
 - упутити ученике на начине правилног извођења 
закључака, извештавања, понашања у хемијској 
лабораторији, сређивања радног места и сл. 
формирати код ученика способност доношења 
одлука у свакодневном животу, упутити их да 
обрате пажњу од ког произвођача купују неки 
производ одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према рекламним 
кампањама за производе; 
 
Прилагодити разматрање квалитативне 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

хем.анализе потребама образовног профила: 
 

 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);  

 Потенцијалне аналитичке методе за 
доказивање и одређивање отрова. 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори  Стицање знања о води као 
растварачу; 

 Проширивањее знања о 
саставу раствора-масеном 
уделу, количинској 
концентрацији и масеној 
концентрацији; 

 Стицање знања о 
колоидним растворима и  
њиховом значају у 
аналитичкој хемији. 

 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 

 
Прилагодити разматрање раствора потребама 
образовног профила: 
 

 Дозе и дозирање лекова 
 Састав лека (активне материје и помоћне 

материје у лековима); 
 самостално извршавање  правилног 

мерења супстанци по маси и по 
запремини 

 навођење практичних мера за масу и 
запремину и практични мера за узимање 
лекова 

 Прерачун дечијих доза  
 Прерачун код практичних мера за 

узимање лекова (кашике, капи). 
 Прерачун потребних количина супстанци у 

саставу лека из официналних прописа, 
приликом израде 

 Растварачи у фармацеутској пракси; 
 Подешавање концентрације раствора на 

жељени проценат (разблаживање, 
испаравање и укувавање – принципи 

 Одвајање течне од чврсте фазе у течним 
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системима (седиментација, декантовање, 
филтрација, центрифугирање- принцип и 
уређаји). 

 Прерачунавање доза (задаци) према маси, 
узрасту и телесној површини; 

 Прерачунавање терапеутских 
концентрација. 

 Улога  правих и колоидних раствора у 
фармацији; 

 Суспензије- особине, предности и 
недостаци; 

 Стабилизатори суспензија (ПАМ, 
флокуланти, средства за повећање 
вискозитета); 

 Испитивања суспензија; 
 Емулзије- особине, предности и 

недостаци; 
 Врсте емулзија, емулгатори 
 Изотоничност, изотонизација; 

 

3. Примена хемијске 
кинетике на растворе 
електролита 

 Проширивање стеченог 
знања о електролитима; 

 Стицање знања о константи 
јонизације; 

 Стицање знања о јонском 
производу воде; 

 Проширивање знања о 
водоничном експоненту и 
његовој примени; 

 Проширивање знања о 
пуферим; 

 Проширивање знања о 
хидролизи соли и њен 
значај у аналитичкој 
хемији; 

 Стицање знања о 
производу растворљивости 
и његов значај у 

 разликује јаке и слабе електролите  

 објасни како се сузбија јонизација 
слабих електролита; 

 разуме значај константе јонизације;  

 повезже јонски производ воде ирН; 

 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 
растворљивости,образовање талога и 
растварање талога; 

Прилагодити разматрање  теме потребама 
образовног профила: 
 
 Расподела  воде у организму и од чега зависи 

количина воде у организму; 
 Улоге крви у организму и значај одржавања 

константне запремине крви 
 Порекло воде у организму, улоге и путеви 

елиминације; 
 рН вредност  телесних течности  
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аналитичкој хемији 

4. Гравиметрија  Стицање знања о 
гравиметријској анализи; 

 Савладавање технике 
мерења на аналитичкој 
ваги; 

 Стицање практичних 
вештина за самостално 
извођење гравиметријске 
анализе. 
 

 објасни принципе гравиметријске 
анализе; 

 објасни операције у гравиметријској 
анализи; 

 израчуна резултате у 
гравиметријској анализи; 

 наведе примере гравиметријских 
одређивања.  

 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 

Прилагодити разматрање  теме потребама 
образовног профила: 

 
 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); 

 Одвајање течне од чврсте фазе у течним 
системима (седиментација, декантовање, 
колирање, филтрација, центрифугирање- 
принцип и уређаји). 
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5.  Квантитативна 
хемијска 
анализа:волуметрија - 
метода 
неутрализације 

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 
концентрацијепримарног 
стандардног раствора 
калијум хидроген 
карбоната;  

 Припремање и 
стандардизација 
секундарног стандардног 
раствора хлороводоничне 
киселине;  

 Припремање и 
секундарног стандардног 
раствора натријум 
хидроксида;  

  Одређивање натријум 

хидроксида; Одређивање 

 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 кисело-базне индикаторе; 

 израчуна концентрацију испитиваног 
раствора или масу супстанце у 
испитиваном  раствору; 

 прати промену рН у току титрације; 

 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 
анализу; 

 одреди методом неутрализације 
масу натријум хидроксида у 
раствору; 

 одреди методом неутрализације 
масу сулфатне киселине у раствору; 
одреди методом неутрализације 
масу ацетатне киселине. 

Прилагодити разматрање  теме потребама 
образовног профила: 
Повреде изазване дејством високе температуре 
на организам: топлотни удар, сунчаница, 
 Хемијске опекотине; 
 Нагла тровања удисањем и гутањем отрова; 
 Тровања угљенмоноксидом; 
 Тровања каустичним средствима; 
 Тровање алкохолом, лековима и 

психоактивним супстанцама; 
 Одређивање киселости млека; 
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сулфатне киселине;  

 Одређивањеацетатне 
киселине 

6. Волуметрија-метода 
преципитације, 
комплексометрија и 
оксидоредукција 

 Стицање знања о методи 
преципитације; 

 Стицање знања о методи 
комплексометрије; 

 Стицање знања о 
оксидоредукционим 
средствима; 

 Стицање знања о методи 
перманганометрије и 
јодиметрије (јодометрије); 

 Стицање практичних 
вештина за самостално 
извођење волуметријске 
анализе 

 објасни како се стандардизује 
секундарни стандардни раствор 
сребро нитрата;  

 објасни како се одређују хлориди 
методом преципитације; 

 објасни стандардне растворе у 
методи комплексометриј е; 

 знати металне индикаторе;  

 одреди масу метала методом 
комплексометриј е; 

 објасни оксидоредукцион а 
средства;  

 објасни оксидоредукцион и 
потенцијал; 

 припреми и 
стандардизујесекундарни 
стандардни раствор калијум 
перманганата;  

 објасни методу перманганометри је;  

 објасни методу јодиметрије.  

  примени стечено знање о 
волуметрији у методи 
преципитације, комплексометриј е и 
оксидоредукције;  

 припреми примарни стандардни 
раствор натријум хлорида;  

 Анализа и контрола квалитета воде за 
пиће - органолептички преглед воде, 
одређивање ph воде;одређивање укупне 
и пролазне тврдоће, одређивање 
калцијума и магнезијума; 

 Одређивање витамина Ц титрацијом; 
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 припреми секундарни стандардни 
раствор сребро нитрата;  

 стандардизујераствор 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 секундарнистандардни 
раствор калијум перманганата;  

стандардизује раствор калијум 
перманганата; одреди масу гвожђа 
методом оксидоредукције. 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ОПШТА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 
структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 
елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струке 
са структуром: честицама које граде супстанце (атоми елемената, молекули 
елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама. 
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 
свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 
изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 
за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 
свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледава 
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односе између масе, количине и броја честица реактаната и производа. 
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 
примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 
или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 
на основу топлотних ефеката који их прате. 
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 
свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 
наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 
положајем у Периодном систему елемената. 
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представља 
настајање ковалентне везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 
електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената 
16. и 17. групе Периодног система елемената. 
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке и 
слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 
у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 
водених раствора. 
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну 
енергију (енергију активације). 
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатих 
података израчунава масу, запремину, количину и број честица супстанци које 
настају или су потребне за хемијске реакције. 
2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 
једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај промене 
концентрације, температуре и притиска на однос концентрација реактаната и 
производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 
процесима у хемијској индустрији. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 
применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 
струје, електролиза и корозија). 
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Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитет 
према електрону, електронегативност) на основу електронске конфигурације атома 
елемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система елемената. 
2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 
координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 
њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 
зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 
количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 
концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 
изражавања квантитативног састава раствора у други. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 
процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 
пише изразе за Ka и Kb. 
2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли са 
водом и пише одговарајуће хемијске једначине. 
2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 
2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћу 
реактаната (сировина) и одређује принос реакције. 
2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандардних 
енталпија настајања. 
2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 
константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај промене концентрације, температуре и притиска на 
хемијски систем у равнотежи на основу Ле 
Шатељеовог принципа. 
2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 
редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 
реакција. 
 
Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
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2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводи најважније легуре и 
описује њихова својства; испитује огледима и описује основна физичка својства 
метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих гасова у 
свакодневном животу и струци. 
2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност алуминијума, гвожђа, бакра и цинка с 
кисеоником, водом и хлороводоничном киселином, као и реакције кисеоника с 
водоником, угљеником и сумпором. 
2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у свакодневном животу и струци на 
основу назива и формуле и повезује својства и примену тих једињења. 
 
Средњи ниво: 
2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, магнезијума, алуминијума, калијума, 
калцијума, гвожђа, бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха (O2, CO2). 
2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену легура гвожђа, бакра, цинка и 
алуминијума. 
2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала са кисеоником; разликује киселе, 
базне и неутралне оксиде на основу реакције оксида са водом, киселинама и базама 
и изводи огледе којима то потврђује. 
2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, SO2, HCl и NH3 из фосилних горива 
и/или у индустријским процесима и описује њихов утицај на животну средину. 
2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и примену силицијума, SiO2 и силикона 
у техници, технологији и медицини. 
2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења у комерцијалним производима 
хемијске индустрије (хлороводонична киселина, сумпорна киселина, азотна 
киселина, фосфорна киселина, натријум-хидроксид, раствор амонијака, водоник- 
пероксид), мере предострожности у раду и начин складиштења. 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.2.1. Испитује огледима, упоређује и објашњава општа физичка и хемијска својства 
елемената у оквиру: 1. и 2. групе, 13–17. групе, d-блока (хрома, мангана, гвожђа, 
бакра, цинка, сребра) и њихових једињења. 
2.ХЕ.3.2.2. Објашњава на основу редукционих својстава метала (гвожђа, бакра и цинка) 
хемијске реакције са разблаженим и концентрованим киселинама чији анјони имају 
оксидациона својства (азотна и сумпорна киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.2.3. Испитује огледима, описује и хемијским једначинама представља реакције у 
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којима се испољавају амфотерна својства супстанци. 
2.ХЕ.3.2.4. Објашњава принципе различитих метода добијања метала у елементарном стању 
(електролиза растопа, редукција са алуминијумом, редукција са угљеником и 
угљеник(II)-оксидом) и наводи економске и еколошке ефекте. 
2.ХЕ.3.2.5. Примењује физичко-хемијске методе квалитативне и квантитативне анализе. 
 
ОРГАНСКА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.3.1. Препознаје угљоводонике, алкохоле, алдехиде, кетоне, карбоксилне киселине, 
естре и примарне амине на основу структурне формуле, функционалне групе, 
назива према IUPAC номенклатури и тривијалног назива који се користи у струци. 
2.ХЕ.1.3.2. Описује физичка својства (агрегатно стање, температура топљења и кључања, 
растворљивост у поларним и неполарним растварачима, густина) угљоводоника, 
алкохола, алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара и примарних амина и 
повезује их са структуром њихових молекула и међумолекулским интеракцијама. 
2.ХЕ.1.3.3. Наводи хемијске реакције угљоводоника (сагоревање и полимеризација), алкохола 
(оксидација до алдехида и карбоксилних киселина и сагоревање) и карбоксилних 
киселина (неутрализација, естерификација). 
2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства органских једињења и њихових смеша с 
употребом и значајем у свакодневном животу, струци и хемијској индустрији 
(земни гас, нафта, пластичне масе, каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 
етилен-гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мравља киселина, сирћетна киселина, бензоева киселина, лимунска киселина, 
млечна киселина, палмитинска 
киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле угљоводоника, алкохола, фенола, 
алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, примарних амина; разликује 
структурне изомере и пише њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури. 
2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури угљоводоничног низа на 
ациклична и циклична, засићена и незасићена, алифатична и ароматична; 
класификује алкохоле према атому угљеника за који је везана хидроксилна група на 
примарне, секундарне и терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 
према броју функционалних група. 
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2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају примену у свакодневном животу и 
струци (етен, етин, етанол, етанска киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника класе органских једињења чији 
је назив или структурна формула дата: угљоводоника (супституција и адиција), 
алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 
киселина и сагоревање), карбоксилних киселина (неутрализација, естерификација), 
естара (хидролиза). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, етре, 
ацил-халогениде, анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 
једињења са сумпором. 
2.ХЕ.3.3.2. Класификује амине према броју алкил-група везаних за атом азота на примарне, 
секундарне и терцијарне. 
2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења (углове веза) на основу 
хибридизације атома угљеника у молекулима; илуструје и идентификује врсте 
изомерије; разликује просторну и конституциону изомерију, као и конформације. 
2.ХЕ.3.3.4. Предвиђа, испитује огледима и објашњава физичка својства органских једињења 
на основу структуре угљоводоничног низа, функционалне групе и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип хемијске реакције којој једињење 
подлеже (адиција, супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.6. Испитује огледима и објашњава хемијска својства алкохола, разлику у 
реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, као и разлику 
између алдехида и кетона на основу реакција оксидације слабим оксидационим 
средствима. 
2.ХЕ.3.3.7. Објашњава утицај структуре и утицај удаљене групе на киселост и базност 
органских једињења; пореди киселост алкохола, фенола и карбоксилних киселина, 
базност амина и пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.8. Наводи својства и примену органских једињења са сумпором и упоређује њихова 
физичка и хемијска својства са својствима одговарајућих органских једињења са 
кисеоником. 
2.ХЕ.3.3.9. Користи тривијалне називе за основне представнике хетероцикличних једињења 
(пирол, фуран, тиофен, пиран, пиридин, пиримидин, пурин); објашњава физичка и 
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хемијска својства ових једињења, наводи њихов значај и распрострањеност у 
природи и описује њихову практичну примену. 
2.ХЕ.3.3.10. Изводи огледе којима доказује елементе који улазе у састав органских једињења; 
примењује методе изоловања и пречишћавања природних производа (дестилација, 
екстракција, кристализација, хроматографија). 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацеутска технологија 

Разред: 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 

66 102 60 

Недељни фонд часова 2 3  

Подела одељења у групе  деле се на групе (до 10 ученика) приликом реализације 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Начин прописивања и 
дозирања лекова 

 

 Стицање знања о  
начину прописивања и  
издавања лекова на  
основу рецепта;  
врстама доза и 
 начину прерачунавања 
 доза; 

 Формирање свести 
о значају 
познавања стручне 
литературе у 
обради рецепта и 
прерачунавању 
доза, значају 
рецепта и 
правилног 
дозирања лекова. 

 

 

 
 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.  
 

 
 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фармацеутски 
 препарати типа 
 прашкова 

 Стицање знања о 
предностима и недостацима 
прашкова као облику лека; 

 Стицање знања о 
прашковима њиховој 
изради, особинама, 
паковању и намени разних 
врста официналних 
прашкова;  

 Упознавање са 
фармакопејским 
испитивањима прашкова; 

 Стицање практичних 
вештина израде и 
испитивања разних врста 
прашкова у магистралној 
пракси ; 

 наведе предности и недостатке 
прашкова као облика дозирања;  

 објасни методе прописивања 
прашкова на рецепту; 

 објасни  израду, особине, начин 
паковања, сигнирања и употребу свих 
официналних врста прашкова; 

 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 
прописано их сигнира;  

изведе испитивање варирања масе 

прашкова  

. Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 
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Формирање свести о значају 
прашкова као облика дозирања 
и  прашкова који служе за 
израду других врста препарата. 

На основу официналног прописа или 

рецепта правилно изради све врсте 

официналних прашкова (осим 

стерилних), запакује их у прописану 

амабалажу и прописано сигнира 

 

 
 
3. 

Фармацеутски 
препарати типа 
раствора 

 Стицање знања о 
предностима и недостацима 
фармацеутских препарата 
типа раствора; 

 Стицање знања о изради, 
особинама, начину 
прописивања, паковању и 
намени разних врста 
официналних раствора; 

 Стицање практичних 
вештина израде разних 
врста раствора у 
магистралној пракси; 

 Формирање свести о 
значају појединих врста 
раствора у савременој 
терапији. 

 
 

 наведе  предности и недостатке 
раствора као облика дозирања;  

 објасни улогу правих и колоидних 
раствора у фармацији,;  

 наведе поделу раствора по PhJug IV, 
V;  

 објасни растворљивост; 
 наведе врсте и особине растварача 

који се користе за израду раствора;  
 објасни израду, особине, начин 

паковања, начин сигнирања и 
употребу свих официналних врста 
раствора (осим стерилних);  

 наведе и објасни фармакопејска 
испитивања раствора; 

 схвати значај појединих врста           
раствора у сваременој терапији. 

 
На основу официналног прописа или 
рецепта правилно изради све врсте 
официналних раствора (осим стерилних), 
запакује их у прописану амабалажу и 
прописано сигнира 
 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 
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4. Фармацеутски 
екстрактивни 
препарати 

 Стицање знања о 
екстрактивним препаратима 
као облику лека; 

 Стицање знања о  
особинама растварача за 
екстракцију;  

 Стицање знања о изради, 
чувању и примени 
екстрактивних препарата;   

 Стицање практичних 
вештина израде разних 
врста екстрактивних 
препарата; 

 Формирање свести о улози 
екстрактивних препарата 
(фитотерапија). 
 

 објасни методе екстракције 
(официналне методе екстракције по 
PhJug IV); 

  опише особине растварача за 
екстракцију; 

  објасни израду, особине, паковање, 
сигнирање и употребу свих врста 
екстрактивних препарата; 

  објасни фармакопејска испитивања 
екстрактивних препарата; 

 схвати место и улогу екстрактивних 
препарата у свременој терапији 
(фитотерапија). Правилно изради 
различите врсте екстрактивних 
препарата; 

  запакује их у прописану амбалажу и 
прописано сигнира; 

 
 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 

5.  Фармацеутски 
препарати паковани 
под притиском 

 Стицање знања о 
особинама и  подели 
фармацеутских препарата 
пакованих под притиском; 

 Формирање свести о улози 
наведених препарата у 
савременој терапији 

 наведе поделу фармацеутских 
препарата пакованих под притиском ; 

 
 схвати значај и улогу наведених 

препарата у савременој терапији. 
 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 
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6. Блок настава апотека  Утврђивање стечених 
теоријских знања о апотеци 
и фармацеутској 
литератури; 

 Упознавање са 
организацијом и 
расподелом послова у 
апотеци и евиденцијом која 
се у апотеци спроводи; 

 Подстицање професионалне 
одговорности и развоја 
особина неопходних за рад 
у струци: прецизност, 
уредност, лична и 
професионална 
одговорност, спремност на 
тимски рад. 

 објасни организацију и расподелу 
послова у апотеци; 

 наведе врсте и начин вођења 
евиденције у апотеци . 
 

Блок настава се реализује у апотеци јавог типа. 
Ученици 5 радних дана учествују у раду апотеке 
јавног типа под надзором одгворног фармацеута, 
воде дневник праксе, записују своје дневне 
обавезе и дужности у складу са планом блок 
наставе у апотеци. 

7. Рецептурна израда 
прашкова, раствора и 
екстрактивних 
препарата. 

 Увежбавање практичних 
вештина израде прашкова, 
раствора и екстрактивних 
препарата; 

 Подстицање професионалне 
и личне одговорности. 

 самостално реши проблеме везане за 
израду одабраних препарататипа 
прашкова, раствора и екстрактивних 
препарата. 

Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацеутска технологија 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 99 60 

Недељни фонд часова 2 3  
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Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Фармацеутски течни 
дисперзни препарати 

-Стицање знања о течним  
дисперзним препаратима 
-Стицање практичних 
вештина израде суспензија, 
емулзија,линимената, 
вазолимената,лосиона 
-Формирање свести о  
значају течних дисперзних 

-објасни особине,поделу и стабилност течних 
дисперзних система 

-објасни деловање средстава за стабилизацију 
суспензија 

-наведе предности и недостатке течних 
дисп.система 

-објасни деловање емулгатора на стабилност 
-наведе специфичности израде линимената, 
Вазолимената и лосиона 
-схвати значај и улогу фармацеутских течних 

дисперзних препарата у савременој терапији 
 
-правилно изради течне суспензије и емулзије 
 
 

 

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
-теорија-20 часова 
-вежбе -30 часова 
На вежбама ученици се деле на групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
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препарата за примену у 
фармацији и козметологији 
 
 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фармацеутски  
получврсти дисперзни 
системи 

-Стицање знања о 
особинама,изради и 
употреби 
сапуна,масти,паста,кремова,г
елова,пена и шампона као 
лековитих облика 
-Стицање знања особинама 
подлога за израду масти 
-Стицање знања о 
фармакопејским 
испитивањима масти 
-Стицање практичних 
вештина израде 
масти,паста,кремова и гелова 
-Фомирање свести о значају 
фармацеутских получврстих 
дисперзних препарата у 
савременој терапији 

-објасни поделу фармацеутских получврстих 
дисп.система по PhJugIV,V 
-наведе особине,начине 
израде,паковање,сигнирање и употребу 
сапуна,масти,паста,кремова,гелова,пена и 
шампона као лековитих облика 
-наведе врсте и особине подлога за израду 
масти 
-објасни фармакопејска испитивања масти 
-схвати значај фармацеутских получврстих 
дисперзних 
-самостално изради различите врсте 
подлога за масти према одговарајућем 
пропису 
 
-правилно изради разл.врсте 
масти,паста,кремова и гелова 

 
На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
Теорија-18 часова 
Вежбе-30 часоваНа вежбама ученици се деле на 
групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
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3. 

Фармацеутски  
чврсти дисперзни  
препарати 

-Стицање знања о 
особинама,изради,употреби 
фармацеутских чврстих 
дисп.препарата 
-Стицање практичних 
вештина израде супозиторија 
и вагиторија различитим 
методама 
-Формирање свести о значају 
примене фармацеутских 
чврстих дисп.препарата у 
савременој терапији 

-објасни поделу чврстих дисп.препарата 
према PhJugIV,V 
-објасни предности и недостатке 
супозиторија и вагиторија као облика 
лекова 
-наведе врсте и особине подлога за 
супозиторије и вагиторије 
-објасни методе за израду супозиторија и 
вагиторија 
-дефинише и одреди фактор истискивања 
-наведе и изврши фармакопејска 
испитивања супозиторија и вагиторија 
 
-правилно изради,запакује и сигнира 
различите типове супозиторија и вагиторија 

 
 
На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
Теорија-18 часова 
Вежбе-30 часова На вежбама ученици се деле на 
групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
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4. Таблете и капсуле -Стицање знања о 
врстама,особинама и 
употреби таблета и капсула 
као облика дозирања 
-Стицање знања о врстама и 
особинама помоћних 
материја за израду таблета и 
капсула 
-Стицање знања о 
различитим поступцима за 
израду 
-Стицање знања о 
фармакопејским 
испитивањима таблета и 
капсула 

-објасни врсте,особине и употребу таблета и 
капсула као облика дозирања 
-наведе врсте и особине помоћних материја 
за израду таблета и капсула 
-објасни различите поступке за израду 
таблета и капсула 
-објасни принцип рада уређаја за израду 
-наведе врсте и особине амбалаже за 
паковање таблета и капсула 
-објасни значај таблета и капсула у 
савременој терапији 
 
-наведе и изврши фармакопејска 
испитивања таблета и капсула 

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
Теорија-10 часова 
Вежбе-9 часова На вежбама ученици се деле на 
групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацутска технологија 

Разред: Четврти разред 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.  9/ 2015   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 84 120 

Недељни фонд часова 2 3  

Подела одељења у групе 3 групе по 10 ученика 
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 Циљевипредмета: 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Стерилни 
фармацеутски 
препарати 

 Стицање знања и 
практичних вештина о 
стерилизацији прибора, 
материјала и супстанци; 

 Стицање знања о  
особинама, начину 
добијања, начину чувања и 
употреби воде за инјекције; 

 Упознавање са методама за 
испитивање стерилних 
препарата; 

 Стицање знања о  
изотоничности и начину за 
постизање изотоничности 
препарата; 

 Упознавање са врстама 

 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. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима.  
Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  
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стерилних препарата; 
 Стицање знања о употреби 

и особинама и препарата за 
иригацију. 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парентерални 
препарати 

 Стицање знања о   врстама и 
карактеристикама 
амбалаже за парентералне 
препарате 

 Стицање знања о  
особинама и врстама 
помоћних материја у изради 
парентералних препарата 

 Стицање знања о  
особинама, начину израде и 
употреби парентералних 
препарата 

 Стицање знања о 
испитивању парентералних 
препарата 

  Упознавање са особинама и 
употребом импланта, 
вакцина и серума 

 Стицање практичних 
вештина израде 
парентералних препарата 

 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 
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 
практично изради парентералне 
препарате.. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. 
Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  
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3. 

Офталмолошки 
препарати 

 Стицање знања о 
дефиницији и подели 
препарата за очи; 

 Стицање знања о 
особинама, начину израде, 
и испитивању официналних 
препарата за очи; 

 Стицање практичних 
вештина израде појединих 
врста официналних 
препарата за очи. 

 

 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 

 правилно изради поједине 
официналне врсте препарата за очи. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима.  
Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  

4. Завојни и други 
потрошни 
медицински 
материјал 

 Стицање знања о врстама , 
подели и особинама 
завојног и другог потрошног 
медицинског материјала и  
дезинфекционих средстава; 

 Стицање практичних 
вештина испитивања 
завојног материјала; 

 Истицање значаја и 
употребе завојног и другог 
потрошног медицинског 
материјала и средстава за 
дезинфекцију. 

 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. 

 да изврши фармакопејска 
испитивања завојног материјала. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  
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5. Нови облици лекова  Стицање знања о 
особинама и предностима 
употребе нових облика 
лекова; 

 Указивање на  правце 
развоја фармацеутске 
индустрије 

 наведе врсте,основне појмове, 
особине и објасни предности 
употребе нових облика лекова 

 дефинише правце развоја 
фармацеутске индустрије. 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  

6. Индустријска 
производња лекова 

 Стицање знања о  
организацији послова у 
индустрији лекова; 

 Стицање знања о основним 
принципима GMP и 
осигурања квалитета 

 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. 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова који 
приказују индустријску производњу лекова. 
Ученици посећују индустију лекова. 

7. Апотекарска и 
галенска израда 
препарата 

 Стицање практичних 
вештина израде појединих 
фармацеутских препарата; 

 Вођење евиденције о 
изради и издавању 
фармацеутских препарата; 

 Стицање знања о основним 
принципима GDP. 
 

 самостално израђује препарате у 
стварним условима рада; 

 објасни основне принципе GDP. 
 

Блок настава се реализује у апотеци јавног типа. 
Ученици 5 радних дана учествују у раду апотеке 
јавног типа под надзором одгворног фармацеута, 
воде дневник праксе, записују своје дневне 
обавезе и дужности у складу са планом блок 
наставе у апотеци. 
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8. Рецептурна израда 
фармацеутских 
препарата 1 

 Повезивање стечених знања 
и утврђивање практичних 
вештинау изради 
фармацеутских препарата. 

 самостално изради, спакује и сигнира 
фармацеутски препарат 

Практична настава се реализује у  школској 
лабораторији  опремљеној са фармацеутским 
супстанцама, лабораторијским посуђем и 
уређајима. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику 

9. Рецептурна израда 
фармацеутских 
препарата 2 

 Повезивање стечених знања 
и утврђивање практичних 
вештина. 

 самостално изради, спакује и сигнира 
фармацеутски препарат 

Практична настава се реализује у  школској 
лабораторији  опремљеној са фармацеутским 
супстанцама, лабораторијским посуђем и 
уређајима. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику 

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 часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 68 30 

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе деле се на групе по 15  ученика – две групе 
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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 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Дроге, 
фитотерапија и 
фитопрепарати 

 Упознавање ученика са 
најважнијим особинама 
дрога, њиховом грађом и 
начинима стручне обраде; 

 Стицање знања о 
најважнијим факторима 
који доводе до кварења 
дрога; 

 Истицање значаја 
организоване производње 
и испитивања квалитета 
дрога; 

 Упознавање ученика са 
основним 
особинамафитопрепарата и 
принципима фитотерапије 
 
 

 

 

 

 наведе историју лечења биљем као и употребу 
дрога кроз историју; 

 објасни грађу биљне ћелије, биљна ткива, 
организацијацију 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 рационалне фитотерапије; 
наведе основне карактеристике и параметре 
испитивања квалитета фитопрепарата. 

Вежбе: 

 Препозна делове биљака; 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 
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 Наведе ботаничку и фармацеутску номенклатуру 
 биљних фамилија; 

 изведе правлно паковањедрога 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сапонозиди и  

сапонозидне  

дроге 

 

Теорија 

 Стицање знања о  
сапонозидима (структура, 
особине, деловање, 
употреба у фармацији);  

 Стицање знања о 
распрострањености 
сапонозида у природи и 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама 
наведених биљака; 

 Формирање основних и 
продубљених знања о 
значају употребе наведених 
једињења или дрога које их 
садрже у савременој 
терапији. 
 
 

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 сапонозидних дрога у 
савременој терапији. 
 
Вежбе  

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

 препозна дрогу макроскопски и микроскопски. 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 
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3. 

Танини и 
танинске дроге 

Теорија 
 Стицање знања о 

хидролизујућим, 
кондензованим и 
мешовитим танинима 
(структура, деловање, 
употреба, доказивање, 
екстракција) и дрогама 
које их садрже; 

 Стицање знања о 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама 
наведених биљака; 

 Формирање основних и 
продубљених знања о 
значају употребе 
наведених врста танина 
или дрога које их садрже 
у савременој терапији; 

 
 

 
 

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  
Вежбе  

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

 препозна дрогу макроскопски 
. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми 

4. Етарска уља и 
смоле 

Теорија 
 Стицање знања о дрогама 

које садрже етарско уље 
и њиховом деловању;   

 Стицање знања о 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама 
наведених биљака; 

 Стицање знања о дрогама 
које садрже смоле, 
балзаме и олеорезине;  

Теорија 
 наведе основне особине етарских уља и њихову 

распрострањеност у природи; 
 наведе и опише начине идентификације 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;  

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми 
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 Стицање знања о 
распрострањености и 
макроскопским 
карактеристикама смола, 
балзама и олеорезина.  
 

 објасни значај употребе  смола,балзама и 
олеорезина. 
 

 

   Вежбе 
 препозна дрогу 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), 
угљенихидрати, 
слатке дроге, 
гуме и слузи 

Теорија 
 Стицање знања о 

мастима, уљима, 
угљеним хидратима, 
слаткем дрогама, гумама 
и слузима и њиховим 
хемијским особинама; 

 Формирање основних 
знања о значају употребе 
наведених једињења или 
дрога које их садрже у 
савременој терапији и 
модерној фармацеутској 
пракси; 
 
 

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 терапији. 
 
Вежбе 

идентификује и изолује масне материје из природних 
извора 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми 
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 препозна дрогу макроскопски и микроскопски 
(скроб) 

 препозна дрогу макроскопски 

6. Хербаријум 
лековитог биља, 
узгој лековитог 
биља и 
организована 
производња 
дрога 

 Преношење  теоријских 
знања стечених кроз 
наставу на природна 
налазишта;  

 Упоређивање знања 
стечених на часовима 
теоријске наставе и кроз 
практичне вежбе са 
комплетном производњом 
дрога а у вези са даљим 
ангажовањем у оквиру 
професије; 

 Упознавање са 
организацијом и реалним 
условима рада у оквиру 
производње лековитог 
биља;  

 Упознавање са   
стручношћу особља које 
прати сваки део 
производног процеса 
биљних дрога. 
 

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

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. 
Посета Ботаничкој башти где се Ученици 
упознају са разноврсношћу биљног 
света. Организују се радионице у 
учионици и у природи. 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармакогнозија са фитотерапијом 

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

 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 33 30 

Недељни фонд часова 1 1  

Подела одељења у групе на групе (до 15 ученика у групи) приликом реализације 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Алкалоиди и 
алкалоидне дроге 

Циљ је и формирање свести о  
алкалоидима као активним 
материјама са специфичним 
дејством; стицање знања о 
алкалоидимa који се могу 
изоловати из одређених-
наведених дрога; стицање 
знања о распрострањености, 

 

 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 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са биљним дрогама и 
микроскопом. Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, лабораторијско 
посуђе за извођење доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 
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макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама наведених 
биљака; формирање свести 
о значају употребе 
алкалоида као лековитих 
супстанци; употреба 
наведених биљних дрога у 
терапији. 

 

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 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. 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хетерозиди и  
хетерозидне дроге 

Циљ је стицање знања о 
особинама, хемијској структури 
и распрострањености 
хетерозида у биљном 
свету; као и о идентификацији и 
изоловању хетерозида из 
биљних дрога. Схватање 
значаја хетерозида у 
савременој терапији, препарата 
израђених од 
хетерозидних дрога или са 
хетерозидима као активним 
супстанцама. Стицање знања о 
хетерозидима који се могу 

 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;  

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са биљним дрогама и 
микроскопом. Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, лабораторијско 
посуђе за извођење доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 
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изоловати из одређених-
наведених дрога. 
Стицање знања о 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама наведених 
биљака. Истицање значаја 
хетерозида у савременој 
терапији 

 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 

идентификације наведених биљних 

дрога.  

 

 

 

 
 
3. 

Блок настава Примена  теоријских знања 
стечених кроз кабинетску 
наставу на природна налазишта 
; 
Препознавање и брање биљака 
у природи у одговарајућим 
периодима њиховог 
вегетативног развоја. 

 практично препозна одговарајуће 
биљке на терену на коме су 
распрострањене; 

 изабере најпогодније време и начин за 
брање одговарајућих дрога; 

правилно сакупља дроге 

Блок настава се реализује у природи сакупљањем 
биљака и израдом хербаријума. Одлазимо у 
Ботанички башту где се упознајемо са 
разноврсношћу биљног света. Организују се 
радионицу у учионици и у природи. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 66 30 

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Фармакопејско 
испитивање супстанци 

 
 
 
 

 Стицање основа за 
самостално коришћење 
фармакопеје у области 
испитивања и контроле 
лекова; 

 Стицање знања о примени 
физичко-хемијских метода у 

 
 

 

• наведе значај фармакопеје за испитивање и контролу 
лекова; 

• користи фармакопеју у области испитивања контроле 
лекова; 

 
 
 
 
 

 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 

 демонстрација 
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аналитици лекова; 

 Припрема за рад у 
лабораторији за испитивање 
и контролу лекова. 

 

 

 

• наведе основне принципе инструменталних метода 
које се најчешће користе у контроли лекова. 

• примени мере заштите од повреда при раду у 
лабораторији за контролу лекова. 

 

 рад у групама 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неорганска једињења 
у фармацији 

 
 
 

 Стицање знања о 
распрострањености, физичко-
хемијским особинама, 
идентификацији и методама 
одређивања садржаја 
неорганских једињења;  

•  Схватање значаја 
одређивања садржаја 
неорганских једињења у 
фармацији. 

 
 
 
• наведе распрострањеност, физичко-
хемијске особине и употребу 
неорганских једињења; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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 

 демонстрација 

 рад у групама 
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• изврши идентификацију 
неорганских једињења уз коришћење 
стручне литературе. 

 
 
3. 

Веза између органске 
структуре и дејства 
лека 

 
 

 Стицање знања о постојању 
везе између органске 
структуре и биолошке 
активности супстанција; 

 Стицање знања о постојању 
делова органске молекуле 
који представљају терапијски 
активан део; 

 Упознавање са  доказним 
реакцијама за одређене 
функционалне групе у 
органским једињењима. 

 

 
 
• 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. 
 

 
 
 

 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 

 демонстрација 

 рад у групама 
 
 

 
 
 
 
 
4. 

Деривати нафте, 
антисептици и 
дезинфицијенси 

 
 

 Стицање знања о 
особинама, употреби и 
идентификацији 
антисептика и  
дезинфицијенаса.  

 
 

 
 
• наведе особине, употребу и 
начин идентификације бензина, 
парафина и вазелина; 
• наведе поделу антисептика и 
дезинфицијенаса према хемијској 
структури; 
• наведе начин добијања, особине 
и идентификационе реакцијејодоформа,  
етанола, салицилне киселине и 
резорцинола; 
 
 
 
• практично изведе 
идентификацију парафина, вазелина, 

 
 
 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 
 демонстрација 
рад у групама 
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етанола, резорцинола, салицилне 
киселине уз коришћење стручне 
литературе. 
 

 
 
 
 
 
5. 

Одређивање садржаја 
лековитих супстанци 

 
 
 

 Стицање знања из области 
квантитативне анализе 
фармацеутских препарата; 

 Стицање вештина израде 
стандардних раствора и 
волуметријског одређивања 
садржаја лековитих  
супстанци. 

 

 
 
 

 изради стандардне растворе; 

 прикаже реакције које се одвијају 
при волуметријском одређивању 
одабраних фармацеутско-хемијских 
супстанци; 

 практично одреди садржај одабраних 
фармацеутско-хемијских супстанци 
методом волуметрије уз коришћење 
стручне литературе. 

 
 

 
 
 
 наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу  
 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 рад у групама 
 посета лабораторији Апотексаке установе 

Београд 
 
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 56 30 

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 
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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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Лекови који делују у 
централном нервном 
систему (ЦНС) 

 
•Стицање знања о  
хемијској структури,   
особинама, употреби и  
идентификацији лекова  
који делују у ЦНС 
 

 препозна хемијску структуру и наведе особине, употребу 
и начин идентификације лекова који  

      делују у ЦНС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  практично изведе реакције идентификације     
парацетамола, ацетил-салицилне киселине, барбитурата, 
метил-ксантинских деривата уз коришћење 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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•Упознавање са одређивањем   

садржаја ацетил-салицилне и  

барбитурне киселине  

•практично одреди садржај 
 ацетил-салицилне киселине  
и барбитурне киселине уз  
коришћењестручне литературе 
 

 

 

 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Ћ 
 

Сулфонамиди,  
антихипертензиви  
и диуретици 

 

 Стицање знања о 
особинама, употреби и 
идентификацији 
сулфонамида, 
антихипертензива и 
диуретика 

 
 
 
 
 
 

 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 

 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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3. 

 
 
Антихистаминици 

 
 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама, 
употреби и идентификацији 
антихистаминика 

 
 

 
 

 препозна хемијску структуру група антихистаминика  
наведе особине, употребу и реакције идентификације 
антихистаминика 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
 
 
 

 
 
4. 

 
 
Антитуберкулотици и 
антибиотици 

 
 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама и 
употреби 
антитуберкулотика 

 Стицање знања о пореклу, 
добијању, хемијској 
структури, особинама, 
идентификацији и 
одређивању антибиотика  

 
 

 
 

 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 

 
 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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 практично изведе реакције идентификације пара-
амино-салицилне ксиелине, 
изонијазида,ампицилина и тетрациклина уз 
употребу стручне литературе 

 

 
 
5. 

 
 
Сахариди 

 
 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама, 
употреби и идентификацији 
моносахарида, дисахарида 
и полисахарида  

 
 

 
 
•  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 
 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
 
 

 

 
6. 

 
Витамини 

 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама, 
улози, идентификацији и 
одређивању  витамина 

 
 

 
•  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 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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7. 

 
Хормони и 
кардиотонични 
гликозиди 

 

 Стицање знања о хемијској 
структури,  особинама и 
употреби хормона 

 Упознавање са методом 
хроматографског 
одређивања садржаја 
нечистоћа  

 Стицање знања о хемијској 
структури,  особинама, 
употреби и одређивању 
садржаја кардиотоничних 
гликозида.  
 

 
 
 
 

 
• 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 
 
 
 
 
 
 
• објасни методе одређивања садржаја 
кардиотоничних гликозида 
 
 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 

 
8. 

 
Инструменталне 
методе анализе 

 

 Стицање знања о 
инструменталним методама 
аманализе 

 

 

 објасни инструменталне методе анализе 
изведе инструменталне методе анализе уз употребу 
стручне литературе 
 изведе инструменталне методе анализе 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
 
Блок настава реализује се у 
лабораторији, али и кроз посете 
обарзовним и научним центримаː 
- Институт Јосиф Панчић 
-Институт за молекуларну биологију 
и генетичко инжењерство 
- Централним лабораторијама 
Апотека Београд 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Телесне течности и 
електролити 

 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. 
 

 

 
 

 
 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. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава 
 демонстација 
 рад у групама 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 

Оквирни број часова по темама 

 Телесне течности и електролити (11 часова 
теорије) 

 

2. Протеини и ензими  Стицање знања о структури, 
особинама, подели и 
значају аминокиселина и 
протеина; 

 Стицање знања о 
функцијама специфичних 
протеина (албумини, 
хемоглобин, 
имуноглобулини, 
фибриноген); 

 Стицање знања о 
oсобинама, грађи 
номенклатури, подели и 

 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; 

 Протеини и ензими (15 часова теорије) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

механизму деловања 
ензима; 

 Стицање знања о 
коензимима, проензимима 
и изоензимима; 

 Стицање знања о значају 
одређивања активности 
ензима у клиничкој 
дијагностици. 
 

наведе значајне ензиме у клиничкој 
дијагностици. 

3. Метаболизам 
протеина и 
аминокиселина 

 Стицање знања о билансу 
азота и варењу протеина; 

 Стицање знања о 
ресорпцији аминокиселина 
и метаболичким путевима 
аминокиселина; 

 Стицање знања о 
метаболизму 
аминокиселина и циклусу 
урее; 

 Стицање знања о 
катаболизму хема, 
метаболизму жучних 
киселина и поремећајима. 
 

 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 

9 часова теорије 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати и 
њихов метаболизам                                                                                                                                      

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају моносахарида, 
дисахарида и полисахарида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији 
угљених хидрата; 

 Стицање знања о 
метаболизму 

 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 

 Угљени хидрати и њихов метаболизам (10 
часова теорије) 
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оксидативни стрес; 
 објасни регулацију концентрације 

глукозе у крви; 
 објасни поремећаје у метаболизму 

угљених хидрата. 

5. Липиди и њихов 
метаболизам 

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају масних киселина, 
триацилглицерола  и 
стероида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији и 
метаболизму липида; 

 Стицање знања о 
липопротеинима и 
хиперлипопротеинемијама; 

 Стицање знања о 
фосфолипидима, структури 
и функцији биолошких 
мембрана 

 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. 

 Липиди и њихов метаболизам (9 часова 
теорије) 
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6. 
 

Сигнални системи и 
хормони 

 Стицање знања о подели и 
механизму деловања 
сигналних система и 
хормона у организму; 

 Стицање знања о 
пептидним хормонима, 
хормонима дериватима 
аминокиселина и 
стероидним хормонима. 

 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. 

 Сигнални системи и хормони (6 часова 
теорије) 
 

7. Биохемија крви и 
урина 

 Стицање знања о значају 
биохемије у дијагностици 
болести срца, бубрега, 
гастроинтестиналног тракта, 
ендокриних болести и 
малигних обољења; 

 Стицање знања о хитним 
анализама. 

 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести срца; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести бубрега; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести гастроинтестиналног тракта; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
ендокриних болести; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
малигних обољења; 

 наведе најзначајније хитне анализе и 
њихову примену. 

 Биохемија крви и урина (6 часова теорије) 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Основи клиничке фармације 

Разред: трећи 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр 9 /  2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе  
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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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Медицинска 
пропедевтика 

 Стицање основних знања o 
здрављу и болести; 

 Стицање знања о начину 
узимања података о 
обољењу; 

 Стицање знања о 
дијагностичким методама 

 
 
 

 дефинише елементе и факторе који 
утичу на здравље; 

 објасни поделу и врсту симптома и 
знакова обољења 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 су дијагностичке методе и 
процедуре. 

 

Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

 
 
2. 
 
 
 
 

 Болести крви и 
кардиоваскуларног 
система 

 Стицање основних  знања о 
анемијама; 

 Стицање основних  знања о 
болестима леукоцита; 

 Стицање основних  знања о 
болестима који доводе до 
крварења; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику, 
дијагностику и принципе лечења 
анемија; 

 објасни  етопатогенезу, клиничку слику, 
дијагностику и принципе лечења 
леукемија; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику, 

Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
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 Стицање основних  знања о 
болестима 
кардиоваскуларног система. 

 

дијагностику и принципе лечења 
хеморагијског синдрома; 

 објасни мере превенције обољења 
кардиоваскуларног система; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику, 
дијагностику и принципе лечења 
обољења кардиоваскуларног система. 
 

 
 
3. 

Болести 
респираторног 
система 

 Стицање знања о узроцима 
болести респираторног 
система ; 

 Стицање знања о 
превентивним мерама 
болести респираторног 
система; 

Стицање основних знања о  
етиопатогенези, клиничкој 
слици и дијагностици обољења 
распираторног 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. 

 

Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

4. Болести дигестивног 
система 

 Стицање знања о симптомима 
и знацима обољења 
дигестивног система; 

 Стицање основних знања о 
најчешћим болестима 
дигестивног система.знања о 
болестима дигестивног 
система. 

 објасни симптоме и знаке обољења 
дигестивног система; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику 
и дијагностику обољења дигестивног 
система; 

 објасни мере превенције обољења 
дигестивног система. 

Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
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5. Болести неправилне 
исхране 

 Стицање знања о настанку 
поремећаја здравља  услед 
неправилне исхране; 

 Стицање знања о 
поремећајима метаболизма 
липида.  

 
 

 објасни како се неправилна исхрана 
одражава на здравље човека; 

 објасни етиопатогенезу, клиничку 
слику и дијагностику обољења 
неправилне исхране; 

 објасни етиопатогенезу и дијагностику             
хиперлипопротеинемија. 

Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

6. Болести уринарног 
система 

 Стицање знања о 
симптомима, знацима и 
превенцији обољења 
уринарног система;  

 Стицање основних знања о 
узроцима, клиничкој слици и 
дијагностици акутне 
бубрежне инсуфицијенције;  

 Стицање основних знања о 
узроцима, клиничкој слици и 
дијагностици хроничне 
бубрежне инсуфицијенције 

 објасни   симптоме и знаке обољења 
уринарног тракта- дизурија, 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. 

  

Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

7. Болести ендокриног и 
нервног система 

 Стицање знања  о болестима 
штитне жлезде, надбубрежне 
жлезде и ендокриног 
панкреаса; 

 Стицање знања о болестима 
нервног система, 

   Стицање знања о 
психијатријским болестима. 

 
 

 

 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. 
 

Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
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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 часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 

− Стицање психолошких знања која доприносе 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 

 

 

Тема/Модул 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 

 

 

 

 

 

Здравствена 

психологија 

●  Упознавање са предметом 

здравствене психологије и 

њеном применом у раду 

медицинских радника. 

● 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.  

Садржај предмета се остварује комбиновањем 

фронталног облиика рада, читањем и тумачењем 

текстова, коришћењем уџбеника и видео 

презентација са активним методама рада као што 

су радионице, истраживачким радовима ученика. 

 

Коришћење филма и интернета у настави. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Психички живот 

човека 
●   Разумевање особе као 

јединствене, непоновљиве и 

сложене организације 

психичких процеса и 

особина карактеристичног 

начина понашања. 

 

● 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, 

▪ Поред фронталног рада, дијалошког метода и 

рада на тексту, програм овог модула ће се 

реализовати кроз демонстрацију,  симулацију, 

радионице, играње улога, дискусије, дебате, 

пројекте, есеје, реаговање на одређене теме, 

анализа медијских информација, студије 

случаја и друго.  
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● 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, 

● наведе примере  који показују значај 

емоција за ментално здравље особе, 

● демонстрира изражавање емоција на 
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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 
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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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Психологија болесног 

човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Упознавање са основним 

психолошким карактеристикама 

болесне особе и последицама боравка 

у болници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 

Садржај се реализује кроз излагање личних 

искустава ученика и њихових ближњих о боравку 

у болничким условима, истраживачки радови на 

тему смоубиства, еутаназије, анестезије 
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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 
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● Разумевање природе бола и 

упознавање са психолошким 

начинима његовог сузбијања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особе. 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 
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Бол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стицање знања о карактеристикама 

комуникацијског процеса 

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 

 

● анализира комуникацијски 

процес кодирања и 

декодирања различитих 

врста порука, 

● наведе карактеристике 

 

Ученике подстицати да сами налазе материјале из 

различитих извора за рад, као и да прикупљају 

информције о актуелним догађајима из живота 

(посебно у области здравства) везано за бол, 

болне процедуре и лечење бола. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација са 

болесном особом 

 

 

Унапређење комуникацијске вештине са 

болесном особом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развијање вештина асертивне комуникације кроз 

радионичарски рад пре свега. Играње улога кроз 

приказ различитих начина комуникације са 

различитим пацијентима…. 
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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 
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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 
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Стицање знања о синдрому сагоревања 

пацијент, 

● прихвата личну 

одговорност за ток и исход 

комуникације. 

 

 

 

 

 

 

Разуме феномен сагоревања 

на послу 

Дискутује о специфичностима 

рада здравственог радика које 

доприносе појави сагоревања 

на послу 

Наведе фазе сагоревања на 

послу 

Наброји начине заштите 

здравственог радника од овог 

синдрома 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагоревање на послу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз самосталне истраживачке радове ученици 

долазе до информација везаних за синдром 

сагоревања и доводе у везу са својим будућим 

занимањем 

 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета:                                                                                                    Токсикологија 
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Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
Општа токсикологија 

 
 
Стицање знања о  значају  токсикологије и гранама токсикологије; 
 Стицање знања о  појмовима из опште  токсикологије;  
 Стицање знања о  кинетици токсичних супстанци; 
 Стицање знања о механизмима  деловања отрова; 
 Стицање знања о  интеракцији хемијских једињења и промени дејстава при поновљеном уносу неких 

отрова; 

 
 

 наведе задатке и гране токсикологије; 
  наведе повезаност токсикологије са другим наукама; 
 наведе дефиницију отрова и токсичности; 
 објасни  изложеност отрову и типове токсичности; 
  опише дозе у токсикологији; 
 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, идиосинкразију, 

психичку и физичку  зависност; 
 опише мере прве помоћи, основне принципе лечења 

акутних тровања и антидоте. 
 

 

 
 
 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
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 Стицање знања о  мерама прве помоћи, принципима лечења акутних тровања и антидот терапије. 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Узорковање,  
екстракција и  
детекција отрова 

 

 
 
 Стицање знања о 

правилима рада са 
токсичним, корозивним и 
запаљивим хемикалијама; 

 Стицање знања о 
материјалима; 
токсиколошке анализе 

 Стицање знања о  
правилима узорковања, 
транспорта и чувања 
узорака; 

  Стицање знања о  основним 
принципима  екстракције и 
детекције отрова. 

 

 
 
 објасни правила рада са токсичним, 

корозивним, и запаљивим 
супстанцама; 

 анализира материјале токсиколошке 
анализе; 

 наведе фазе рада токсиколошке 
анализе; 

 наведе правила узорковања, 
транспорта и чувања узорака; 

 објасни припрему узорака за 
токсиколошку анализу, као и поступке 
екстракције; 

 објасни претходне пробе и наведе 
методе инструменталне анализе. 

 
 

 
 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
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3. 

 
 

Специјални део 
 

 
 
 Стицање знања о  

принципима поделе отрова 
у аналитичкој токсикологији 
;  

 Стицање знања о  
токсиколошком  значају   
отрова различитих група и 
могућностима тровања; 

 Стицање знања о физичким, 
хемијским и физиолошким 
карактеристикама 
појединих отрова ;  

 Стицање знања о путевима  
уношења, метаболи зама и 
екскреције отрова из 
организма; 

 Стицање знања о  
механизмима деловања 
отрова; 

 Стицање знања о  
симптомима тровања  и 
оштећењима која изазивају; 

 Стицање знања о  мерама 
прве помоћи и лечења 
тровања, могућим 
антидотима; 

 Стицање знања о  
аналитичким методама за 
идентификацију и 
одређивање отрова. 

 

 
 
 препозна у којој се групи налази 

отров; 
 наведе токсиколошки значај и 

могућности тровања отровима 
различитих група; 

 наведе физичке, хемијске и 
физиолошке особине 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. 

 

 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
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4. 

 
 
Одабрана поглавља 

 
 
 Стицање знања о 

токсиколошком значају 
лекова, психоактивних 
супстанци, пестицида, 
дуготрајних органских 
загађивача и отрова 
природног порекла; 

 Стицање знања о 
могућностима тровања; 

 Стицање знања о физичким, 
хемијским и физиолошким 
карактеристикама 
појединих отрова;   

 Стицање знања о  
путевевима уношења, 
метаболи заму и екскрецији 
отрова из организма; 

 Стицање знања о 
механизмима  деловања 
отрова; 

 Стицање знања о 
симптомима тровања и 
могућим оштећењима; 

 Стицање знања о  мерама 
прве помоћи и лечења 
тровања, антидотима; 

 Стицање знања о 
аналитичким методама за 
идентификацију и 
одређивање отрова. 

 

 
 
 наведе токсиколошки значај и 

могућности тровања лековима, 
психоактивним супстанцама, 
пестицидима, дуготрајним органским 
загађивачима 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. 

 

 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
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5. 

 
Екотоксикологија 

 
 Стицање знања о   

узрочницима  загађења 
ваздуха, водае, земљишта и 
намирница; 

•    Оспособљавање ученика да 
правилно разуме механизам 
загађења ваздуха, воде, 
земљишта и намирница. 

 препозна основне узрочнике 
загађења воде, ваздуха,  земљишта и 
намирница; 

•  објасни механизме  загађења ваздуха, 
вода, земљишта и намирница. 

 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 / 30 

Недељни фонд часова 2 /  

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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; 
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 Развој професионалне одговорности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Хранљиве материје и  
животне намирнице 

 Стицање знања о 
основним хранљивим 
материјама које се 
налазе у намирницама и 
њиховој улози у 
људском 
организму(протеини, 
масти и угљени хидрати); 

 Стицање знања о 
специфичним 
хранљивим материјама 
које се налазе у 
намирницама и њиховој 
улози у људском 
организму(витамини, 
минералне материје, 
целулоза); 

 Формирање свести о 
значају свакодневног 
уношења хранљивих 

 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 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. 

Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријску наставa (10 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено изла  

 домаће задатке гање 
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материја. 

 

 активност на часу  
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Енергетска вредност 
хране, принципи 
рационалне исхране и 
законски прописи 

Стицање знања о 
начинима одређивања и 
израчунавања енергетске 
вредности хране;  
Стицање знања о 
принципима рационалне 
исхране;  
Стицање знања о  значају 
постојања установа које 
врше контролу животних 
намирница у складу са 
законским прописима. 

 објасни на који начин се одређује и 
израчунава енергетска вредност хране; 

 објасни принципе рационалне исхране; 
 наведе  законске прописе који важе за 

поједине врсте животних намирница ; 
  прецизно наведе прописе из правилника  

о методама анализе и суперанализе; 
 наведе начине узимања узорака за 

анализу 
 наведе установе које обављају анализе 

животних намирница. 
 

Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу     
домаће задатке 
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3. 

Хранљиве намирнице 
животињског порекла 

 Стицање знања о 
саставу, биолошкој и 
хранљивој вредности 
намирница 
животињског порекла; 

 Оспособљавање за 
коришћење 
правилника о 
квалитету и промету 
животних намирница. 

 
 

 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 порекла. 

 

Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Наставна средства : законска регулатива 
Реализација настеве: 
 теоријска настава (8 часова) 
Место реализације наставе 
   учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз:тестове знања, усмено излагање, активност 
на часу, домаће задатке 

4. Хранљиве намирнице 
биљног порекла 

 Стицање знања о 
саставу и значају 
житарица и 
производима од 
житарица; 

 Стицање знања о 
саставу и значају воћа 
и производа од воћа; 

 Стицање знања о 
саставу и значају 
поврћа и производа од 
поврћа; 

 Стицање основних 
знања о саставу и 
значају кафе, какаоа, 
чаја и  шећера; 

 Стицање основних 
знања о чувању и 
конзервисању 
намирница биљног 
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. 
 

Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (10часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу     
домаће задатке 
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5. Вода у животним 
намирницама и вода 
за пиће 

 Стицање знања  о води 
као битном састојку 
животних намирница 

 Стицање основних 
појмова о саставу и 
употреби меда; 

 Стицање знања о 
улози соли и  сирћета; 

 Стицање знања о 
подели и добијању 
алкохолних пића. 
 

 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  за 

конзервисање; 
 објасни биолошку и хранљиву вредност 

меда; 
наведе начине добијања и врсте 
алкохолних пића. 

Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (6 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу     

 домаће задатке 

6. Адитиви и хемијска 
контаминација хране 

 Упознавање са 
адитивима као 
средствима за 
очување и корекцију 
намирница; 

 Упознавање са 
основним 
карактеристикама 
појединих врста 
адитива;  

 Формирање свести о 
значају контролисања 
количине адитива у 
намирницама; 

 Формирање свести о 
значају контролисања 
пестицида и резидуа 
антибиотика у храни 

 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. 

Реализација наставе: 
 теоријска настава (6 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу        
домаће задатке 

7. Дијететске намирнице 
и нутрификација 
хране 

 Упознавање са 
дијететским 
намирницама; 

 наведе врсте дијететских намирница; 
  објасни употрбу дијететских намирница; 
  наведе алтернативне начине исхране; 

Реализација наставе 
 теоријска настава (6 часова) 
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 Упознавање са 
прописима о квалитету и 
здравственој 
исправности хране за 
одојчад и малу децу; 

 Упознавање са 
алтернативним 
начинима  исхране; 

  Стицање знања о 
нутрификацији хране; 

 Упознавање са 
предметима опште 
употребе; 

Формирање свести о 
значају контролисања 
квалитета и 
здравствене 
исправности предмета 
опште употребе. 

  објасни значај нутрификације хране; 
  наведе предмете опште употребе; 
  објасни значај контроле квалитета и 

здравствене исправности предмета опште 
употребе. 
 

Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање  

 активност на часу     
домаће задатке 

8. Контрола квалитета и 
анализа животних 
намирница 

 Стицање практичних 
вештина у анализи 
појединих намирница 
биљног и животињског 
порекла; 

 Стицање практичних 
вештина у анализи воде 
за пиће 

 прецизно изведе анализе контроле 
намирница биљног и животињског порекла 
ради утврђивања њиховог квалитета; 

  наведе врсте анализа за испитивање 
намирница биљног и животињског порекла. 

Реализација наставе: 
 Вежбе у блоку (30 часова) 
Место реализације наставе 
 лабораторија 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе(до 10 ученика у групи) 
приликом реализацијевежби. 
Препоруке за реализацију наставе 
 практични рад  
 рад у групама 
 демонстрација  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 самосталан практични рад 

 усмено излагање 

 ангажованост на вежбама 

 дневник практичних вежби     
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармакологија и фармакотерапија 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

84 не не 

Недељни фонд часова 3   

Подела одељења у 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Општа фармакологија  Стицање основних 
знања о врстама, 
облицима  и начинима  
применеи дозирању 
лекова; 

 Стицање основних 
знања из 
фармакокинетике; 

 Стицање основних 
знања о дејству лекова 
на организам и значају  
плацебо ефекта..  
 

 

 
 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 

 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (84 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фармакологија 

кардиоваскула

рног, 

респираторног, 

дигестивног 

и 
урогениталног 
система 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
кардиоваскуларног система;  

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
респираторног система; 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
дигестивног система; 

Стицање знања о најважнијим 
групама  лекова који се користе 

 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 респираторних 
обољења; 

 објасни основне фармакокинетичке и 

Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 
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у терапији обољења 
урогенталног система. 

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; 

 

 
 
3. 

Фармакологија крви и 
телесних течности 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова са дејством на 
хемостазу и тромбозу; 

 Стицање знања о 
најважнијим 
антианемијским  лековима; 

 Стицање основних знања о 
врстама, индикацијама и 
нежељеним ефектима 
средстава за надокнаду 
течности, крвних елемената, 
електролита и хранљивих 
материја;   

Стицање основних знања о 
контрастним средствима која 
се примењују у медицини 

 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. 

 

Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 
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4. Фармакологија 
хормона и витамина 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима терапијске 
примене  хормона; 

Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и најчешћим 
нежељеним ефектима  
терапијске примене витамина 

 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 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. 

 

Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 
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5. Антиинфективни 
лекови и цитостатици 

 Стицање знања о 
механизму деловања 
антимикробних лекова и 
општим  принципима 
антиинфективне терапије; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  антиинфективних 
лекова; 

Стицање елементарних знања о 
дејству, индикацијама, начину 
примене и најчешћим 
нежељеним ефектима 
цитостатика. 

 наброји најважније групе 
антимикробних лекова 

 наведе и објасни дејства, индикације, 
начине примене и најчешће 
нежељене ефекте  антиинфективних 
лекова 

 наведе најважније представнике 
наведених група лекова   

наведе дејства,  индикације, начине 
примене и најчешће нежељене ефекте 
цитостатика. 

Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 

6. Фармакологија 
аутономног 

нервног система 

 Стицање знања о 
трансмисији у вегетативном 
нервном систему; 

 Стицање знања о 
најважнијим групам  лекова 
са дејством на вегетативни 
нервни систем; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начинима примене и 
најчешћим  нежељеним 
ефектима  лекова са 
дејством на вегетативни 
нервни систем: 

 

 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   

 
 

Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 
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7. Фармакологија 
централног 

нервног система 

 Стицање знања о 
најважнијим групама лекова 
са дејством на нервни 
систем; 

Стицање знања о дејству, 
индикацијама, начину примене 
и најчешћим нежељеним 
ефектима  лекова са дејством 
на нервни систем 

 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 

Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 

 

 

 

 

 

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 часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 56  

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе на групе (до 10 ученика у групи) приликом реализације 
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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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Грађа и функције коже 
и њених изданака 

 Стицање знања о :  
структури коже,   
хемијском саставу,  
физиолошким  
функцијама и   
типовима коже;  
грађи и функцијама  
знојних и лојних жлезда  

 
 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;    

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
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и изданака коже; 
Стицање знања о  
изгледу најчешћих 
 естетских  
промена-недостатака  
на кожи и њеним  
изданцима; 

Формирање свести о 
значају примене 
козметичких препарата у 
свакодневном животу. 

 

 наведе и опише  
најчешће естетске 
 промене-недостатке   
на кожи и њеним изданцима. 

 

 

 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Козметичке  
сировине и  
активне материје 

 

 Стицање знања о 
дефиницији и 
класификацији козметичких 
препарата; 

 Стицање знања о 
класификацији и основним 
карактеристикама 
појединих група сировина 
за израду козметичких 
препарата; 

Развијање свести о значају 
квалитета и избора сировина и 
активних материја за квалитет 
козметичког производа 

 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. 

 

 

 

. Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
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3. 

Препарати за 
одржавање личне 
хигијене 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби препарата за 
одржавање личне хигијене 
(сапуни, шампони, 
препарати за суво прање 
косе, препарати за купање, 
препарати за негу усне 
шупљине и чишћење зуба, 
препарати за чишћење 
зубних протеза); стицање 
адекватних практичних 
вештина; 

Формирање свести о улози 
препарата за одржавање личне 
хогијене у свакодневном 
животу 

 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. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
 

4. Препарати за негу, 
одржавање и заштиту 
коже и косе 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби препарата за негу, 
одржавање и заштиту коже 
и косе; 

 Стицање практичних 
вештина израде препарата 
за негу, одржавање и 
заштиту коже и косе; 

Формирање свести о улози 
препарата за негу, одржавање 
и заштиту коже и косе у 
свакодневном животу. 

 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. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
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5. Препарати посебне 
намене 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби 
козметотерапијских и 
препарата посебне намене; 

 Стивцање практичних 
вештина израде 
козметотерапијских и  
препарата посебне намене; 

Формирање свести о естетском 
значају  козметотерапијских 
препарата и препарата посебне 
намене. 

 препозна  састав, особине и употребу 
појединих група препарата посебне 
намене; 

 разуме  естетски значај 
козметотерапијских препарата и 
препарата посебне намене. 

 на основу задате формулације 
правилно изради поједине  
козметотерапијске и препарате  
посебне намене. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
 

6. Препарати 
декоративне 
козметике 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби декоративних 
препарата; 

 Стицање практичних 
вештина израде препарата 
декоративне козметике; 

Формирање свести о значају 
декоративних препарата у 
свакодневном животу. 

 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 . 

 
 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
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7. Контрола квалитета 
козметичких 
препарата, основи 
индустријске 
производње 

 Упознавање са савременим 
захтевима за козметичке 
препарате; 

 Стицање знања о значају 
контроле квалитета 
козметичких препарата, 
врстама испитивања и 
методама за контролу 
квалитета, законским 
прописима за контролу 
квалитета козметичких 
препарата; 

 Стицање практичних 
вештина извођења 
појединих метода за 
испитивање квалитета 
козметичких препарата  
(одређивање pH вредности 
козметичких препарата, 
patch-тест); 

 Стицање знања о основама 
индустријске производње 
козметичких производа; 

Формирање свести о значају  
састава и квалитета 
козметичких препарата и 
избора амбалаже. 

 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 методе за контролу 
квалитета козметичких производа 
(одређивање pH вредности 
козметичких препарата, patch-тест). 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду  (полуаутоматска мешалица 
за израду меулзија и гелова)и контролу квалитета 
козметичких производа (мерење   pH вредности). 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Предузетништво 

Разред: четврти 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.   9/2015.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 56  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Деле се у две групе 
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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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Предузетништво и 
предузетник   
 

 Разумевање појма и 
значаја  предузетништва;  

 Препознавање 
особености предузетника.  

 

 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. 

 

 На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе редовно 
формирају радну свеску 

Реализација наставе: 
    Вежбе (56 часова) 

 Методе рада: 
Радионичарски 
(све интерактивне методе рада) 

 Подела одељења на групе 
      Одељење се  дели на 2 групе 
      (2 наставника) 

 Место реализације наставе 
      Вежбе се реализују у кабинету /  
      учионици  
Препоруке за реализацију наставе 
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 Предузетништво и предузетник: Дати 
пример успешног предузетника и/или 
позвати на час госта – предузетника који би 
говорио ученицима о својим искуствима или 
посета успешном предузетнику и вођење 
интервјуа са њиме. За потребе праћења и 
напредовања ученици или пишу есеј на тему 
успешног предузетника или праве есеј у 
форми кратког филма у Movie Maker – у или 
неком сличном програму. 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развијање и 
процена  пословних 
идеја, маркетинг план 
 

 Развијање способности 
за уочавање, формулисање 
и процену; пословних 
идеја   

 Упознавање ученика са 
елементима маркетинг 
плана; 

 Развијање смисла за 
тимски рад.  

 

 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.  

 

 Развијање и процена пословних идеја, 
маркетинг план: Користити олују идеја и 
вођене дискусије да се ученицима помогне у 
креативном смишљању бизнис идеја и 
одабиру најповољније. Препоручити 
ученицима да бизнис идеје траже у оквиру 
свог подручја рада али не инсистирати на 
томе.Ученици се дела на групе окупљене око 
једне пословне идеје у којима остају до краја. 
Групе ученика окупљене око једне пословне 
идеје врше истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима, користећи гугл 
упитник. Пожељно је посетити и неку 
пригодну манифестацију, сајам или неки 
музеј, као и остваривати сарадњу на 
локалном нивоу кроз мотивисање ученика да 
се активно укључују и кроз ваннаставне 
активности учешћем на некој радионици или 
такмичењу у оквиру предмета. 

За потребе праћења ученика и њиховог 
напредовања, ученици могу добијати и 
радне листове и друге адекватне материјале 
преко гугл учионице 
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3. 

Управљање и 
организација, правни 
оквир за оснивање и 
функционисање 
делатности 

 Упознавање ученика са 
суштином основних 
менаџмент функција и 
вештина; 

 Упознавање ученика са 
специфичностима 
управљања 
производњом/услугама и 
људским ресурсима; 

 Упознавање ученика са 
значајем коришћења 
информационих 
технологија за савремено 
пословање; 

 Давање основних 
упутстава где доћи до 
неопходних информација. 

 

 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. 

 Упознавање ученика са 
суштином основних менаџмент 
функција и вештина; 

 Упознавање ученика са 
специфичностима управљања 

 Управљање и организација:  

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима уз 
помоћ наставника  

 Методе рада : 
Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 

 Давати упутстава ученицима где и како да 
дођу до неопходних информација. Користити 
сајтове за прикупљање информација 
(www.apr.gov.rs. ,  

        www.sme.gov. rs.  и други).  
 

 Посета социјалним партнерима на 
локалном нивоу (општина, филијале 
Националне службе за запошљавање, 
Регионалне агенције за развој малих и 
средњих предузећа, Привредне коморе 
Србије и сл.). 

 Користити гугл учионицу као значајан 
ресурс за давање примера из пословне 
праксе, решавање задатака, попуњавање 
радних листова. 
 

 

http://www.apr.gov.rs/
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производњом/услугама и људским 
ресурсима; 

 Упознавање ученика са значајем 
коришћења информационих 
технологија за савремено 
пословање; 

 Давање основних упутстава где 
доћи до неопходних информација. 

 

 
 
4. 

 
Економија пословања, 
финасијски план 

 Разумевање значаја 
биланса стања, биланса 
успеха и токова готовине 
као најважнијих 
финансијских извештаја у 
бизнис плану; 

 Препознавање 
профита/добити  као 
основног мотива 
пословања; 

 Разумевање значаја 
ликвидности у пословању 
предузећа. 

 

 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. 

 

Економија пословања, финасијски план 

 Користити формулар за бизнис план 
Националне службе запошљавања. 

 Користити најједноставније табеле за 
израду биланса стања, биланса успеха и 
биланса новчаних токова. 

 Обрадити садржај на најједноставнијим 
примерима из праксе. 

 Израда основне пословне документације: 
CV, мотивационо писмо, молба, жалба, 
извештај, записник у електронској форми 
преко гугл учионице или пословног мејла. 

 Методе рада: 
Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 
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5. 

Ученички пројект-
презентација 
пословног плана 

 

 Оспособити ученика да 
разуме и доведе у везу све 
делове бизнис плана; 

 Оспособљавање 
ученика у вештинама 
презентације бизнис плана 

 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. 

Ученички пројект-презентација пословног плана: 
Оспособљавање ученика за самооцењивањем 
при презентацији бизнис плана по групама. Према 
могућности наградити најбоље радове. У 
презентацији користити сва расположива 
средства за визуализацију а посебно презентацију 
у Power point –у, као и коришћење других сличних 
програма попут Prezi и Canva. 

    Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 

 домаће задатке 

 тестове знања 

 израду практичних радова 
(маркетинг,организационо-производни и 
финансијски план) 

 израду коначне верзије бизнис плана 

 презентацију 
 
Оквирни број часова по темама 

 Предузетништво и предузетник 6 часова 
вежби 

 Развијање и процена  пословних идеја, 
маркетинг 

 план 15 часова вежби 

 Управљање и организација 15 часова 
вежби 

 Економија пословања 10 часова вежби 

 Ученички пројект –  
         презентација пословног    
         плана 10 часова вежби 
 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 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; 
3. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ЈА, МИ  И  ДРУГИ 

 Лични идентитет 

 Откривање и 
уважавање 
разлика 

 Групна 
припадност 

 Стреотипи и 
предрасуде 

 Толеранција и 
дискриминација 

 

 

 Подстицање ученика на 
међусобно упознавање  

 

 Подстицање ученика да 
сагледају међусобне 
сличности и разлике  и 
уваже их 

 

 Развој негативног става 
према било ком облику 
дискриминације  

 

 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 
поразличитим основама  

 

 Сагледа могуће последице 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
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нетолеранције, 
дискриминације,стереотипа, 
предрасуда и начине 

Препоруке за реализацију наставе 

 Активности на првим часовима треба тако 
организовати да се обезбеди међусобно 
упознавање ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима предмета, 
али и тако да наставник добије почетни увид у 
то са каквим знањима, ставовима и 
вештинама из области грађанског васпитања 
група располаже с обзиром да нису сви 
ученици у основној школи похађали наставу 
грађанског васпитања у истој мери. 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
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групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
3. праћење остварености исхода 
 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Ја, ми и други ( 7 часова) 

 Комуникација у групи (9 часова) 

 Односи у групи/заједници ( 17 часова) 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОМУНИКАЦИЈА   У  
ГРУПИ 

 Самопоуздано 
реаговање 

 Гласине 

 Неслушање,активн
о слушање 

 Неоптужујуће 
поруке 

 Изражавање  
мишљења 

 Вођење дебате и 
дијалога  

 

 Оспособљавање 
ученика за 
комуникацију у групи 

 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 
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3. 

ОДНОСИ  У  ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
 

 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  
 

 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 у таквој 
ситуацији 

 

 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 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 , из 
позиције жртве и посматрача 

 Прихвати одговорност за сопствено 
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понашање 
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 

4. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву; 

5. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
6. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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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 

 

 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 људи 

 

 Објасни значење и смисао људских 
права  

 Разликује врсте људских права 
(лична, политичка,  
социјалноекономска, 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 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 

 Објасниулогупојединцаигрупаузашти
тиљудскихправа 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
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повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.праћење остварености исхода 
 
Оквирни број часова по темама 

 Права и одговорности (17часова) 

 Планирање и извођење акције  
(17часова) 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ  И   
ИЗВОЂЕЊЕ  АКЦИЈЕ 
 Избор проблема 
 Идентификација 

могућих решења 
 Припрема нацрта 

акције 
 Реализација акције 

(ван редовних 
часова и учионице) 

 Анализа 
реализоване акције 

Представљање 
резултата акције 

 
 Подстицање  ученика на 

активну партципацију у 
животу школе 

 
 
 Развијање вештина 

планирања акција 
 

 

 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 активности ,прати их и 
оцењује их 
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 Представипутем јавне 

презентацијунацрт акције и резултате 
акције 

 

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 часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 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; 
9. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

ДЕМОКРАТИЈА  И  
ПОЛИТИКА 
 Демократија, 

политика и власт 
 Функционисања  

институције 
демократије  

 Механизми и 
начини контроле и 

 Разумевање појмова 
демократија,политика, 
власт, грађански живот  

 
 Упознавање са 

механизмима 
функционисања 
демократије  и 
институцијама демократије 

 Објасни појмове демократија,  
политика, власт, грађански 
живот 

 

 Наведе   разлике између 
демократског и недемократског 
начина одлучивања 

 

 Објасни разлике  између 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
Подела одељења на групе 
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ограничења власти 
у демократском 
поретку 

 

 

 Сагледавање значаја и 
начина контроле и 
ограничења власти у 
демократији 

непосредне и посредне 
демократије 

 

 Анализира различите начине 
ограничавања власти 

 

 Разликује надлежности 
законодавне,извршне и судске 
власти 

 Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 
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Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.праћење остварености исхода 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Демократија и политика(5 часова) 

 Грађанин и друштво(9часова) 

 Грађанска и политичка права и право на 
грађанску иницијативу 

      ( 11 часова) 

 Планирање конкретне акције 
       ( 8 часова) 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЂАНИН  И  
ДРУШТВО 
 Однос државе и 

грађанског друштва 
 Појам грађанина  
 Значај и начин  

учествовања 
грађанина у 
политици 

 Улога грађана у 
остваривању права 

 

 Сагледавање улоге 
грађанина/грађанке у 
демократском друштву 

 

 Упознање се са радом 
локалне самоуправе  

 

 Сагледавање улоге и 
карактеристика 
цивилног друштва  у 
демократији 

 

 Сагледавање значаја и 
начина учествовања 
грађанина/грађанке у 
политици 

 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 
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3. 

ГРАЂАНСКА   И  
ПОЛИТИЧКА  ПРАВА   
И  ПРАВО  НА  
ГРАЂАНСКУ  
ИНИЦИЈАТИВУ 
 
 Право на грађанску 

иницијативу  
 Партиципација 

грађана у процесу 
доношења одлука 
и право на 
самоорганизовање 
грађана 

 Улога невладиних 
организација 

 

 Упознавање  ученика са 
суштином грађанских  права 
и правом на грађанску 
иницијативу 

 
 Сагледавање улоге грађана 

у остваривању људских 
права у демократском 
друштву 

 
 
 Сагледавање неопходности 

и начина активног учешћа 
грађана у демократском 
друштву  

 

 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,функционисање,  

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.   

 

4. ПЛАНИРАЊЕ  
КОНКРЕТНЕ  АКЦИЈЕ 
 Избор проблема 
 Идентификација 

могућих решења 
 Припрема нацрта 

акције 
 Реализација акције 

(ван редовних 
часова и учионице) 

 Анализа 
реализоване акције 

 Подстицање и 
оспособљавање ученика за 
планирање заједничких 
акција и пројеката у 
локалној заједници 

 

 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 
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 Представљање 
резултата акције 

презентацијунацрт акције и 
резултате акције 

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 настава Вежбе Настава у блоку 

28   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 

СВЕТ   ИНФОРМАЦИЈА 
 Извори 

информација  
 Појам јавне 

информације 
 Приступ 

 Упознавање са 
могућностима које Закон о 
слободном приступу 
информацијама пружа у 
остваривању људских права 
и слобода  

 Објасни  значај постојања права на 
слободан приступ информацијама  

 

 Објасни појам јавне информације и 
идентификује информације које су од 
јавног значаја и које  грађанин може 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
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информацијама-
основна 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 
 

 

 Оспособљавање ученика да 
самостално траже и долазе 
до информација од јавног 
значаја 

 

 Разумевање улоге и значаја 
медија у савременом 
друштву 

 

 Развијање критичког односа 
према медијима и и 
информација  

добијених преко 
различитих 
 медија 

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 различитих медија  

 

 Тражи, пронађе и даје информацију 
 

 Открива примере манипулације у 
медијима 

 

 Објасни значај објективности и 
веродостојности информација 

 

наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 
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 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Светинформација  (  14часова) 

 Свет професионалног образовања и рада ( 
14часова) 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕТ  
ПРОФЕСИОНАЛНОГ  
ОБРАЗОВАЊА  И  
РАДА 
 

 Планирање 
каријере и 
улазак у свет 
рада 

 

 Самопроцена 
и вештина 
представљања 
личних 
карактеристик
а од значаја за 
даље 
професионалн
о образовање 
и рад 

 

 Разговор са 

 Разуме важност 
дефинисања 
професионалних циљева  и 
планирање каријере 

 

 Развијање вештине 
тражења информација 
значајних за професионално 
образовање и укључивање у 
свет рада 

 
 

 Оснаживање ученика да 
постављају циљеве личног 
развоја и планирају 
својпрофесионални развој 

 

 Разуме значај  попштовања 
социјално-економских 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 
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послодавцем  
 

 Тражење 
информација 
значајних за 
професионалн
о образовање 
и тражење 
посла 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Први  

 „Сл. гласникРС - Просветнигласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљевипредмета: 
ЦиљевиВерскенаставекаоизборногпредметајесупосведочењесадржајавереидуховноискуствотрадиционалнихцркавакојеживеиделајунанашемпростору; 
дасеученицимапружицеловитрелигијскипогледнасветиживотидаимсеомогућислободноусвајањедуховнихиживотнихвредностиЦрквекојојисторијскиприпадају; 
чувањеинеговањесопственогкултурногидентитета; 
упознавањеученикасаверомидуховнимискуствимаЦркветребадасеостварујеуотвореномитолерантномдијалогу , узуважавањедругихрелигијскихискустава, 
филозофскихпогледа, каоинаучнихсазнањаисвихпозитивнихискуставаидостигнућачовечанства. 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 

 Увод 
 
1. Уводни час  
 
2. Понављање 
кључних појмова и 
садржаја обрађених у 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
 
• Установити каква су 

• 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 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
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 основној школи знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

обрађеног у претходном циклусу 
школовања;  
 
• бити мотивисан да похађа часове 
православног катихизиса. 

(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бог Откривења 
 
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) 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
творевина дело љубави Божје, 
да носи стваралачки печат 
Божји, да није случајно настала, 
нити је самобитна;  
 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је Бог 
Личност;  
 
• Упознати ученике да је 
човек богочежњиво биће и да 
се Бог открива човеку ради 
заједнице са њим;  
 
• Пружити ученицима 
знање о библијским, 
светоотачким и богослужбеним 
сведочанствима да је Бог Света 
Тројица;  
 
• Омогућити ученицима 
да стекну основ за разумевање 
поступности Откривења Божјег, 
као и то да се Његово 
Откривење и данас дешава, 
уочава, препознаје и 
доживљава у Цркви. 

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

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
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решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 

 
 
3. 

Вера, знањеи 
богопознање 
 
8. Вера и поверење 9. 
Вера у Старом и 
Новом Завету  
 
10. Бог се познаје 
љубављу  
11. Вера и живот 
(„Вера без дела је 
мртва...ˮ)  
 
12. Из молитвеног 
богословља Цркве 
(систематизација 
теме) 

• Оспособити ученика за 
разликовање знања које се 
односи на предмете и познања 
личности;  
 
• Указати ученицима да 
су вера и поверење предуслови 
сваког знања; • Упознати 
ученике са примерима вере и 
поверења у Бога библијских 
личности;  
 
• Оспособити ученике за 
разумевање да је богопознање 
у православном искуству плод 
личне, слободне заједнице 
човека с Богом;  
 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се 
богопознање као лични 
доживљај Христа у Цркви 
разликује од „знања о Богу“. 

 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. 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: •
 усмено испитивање; • писмено 
испитивање; • посматрање понашања ученика; 
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4. 
 
 

Хришћанин – човек 
Цркве 
 
13. Човек и Заједница 
 
14. Црква као 
литургијска заједница 
(моја парохија)  
 
15. Света Литургија – 
пуноћа заједнице са 
Богом  
 
16. Хришћанин – 
човек Цркве  
(систематизација 
теме) 

• Разговарати са 
ученицима о човековој потреби 
да припада заједници и како се 
припадност остварује;  
 
• Оспособити ученике за 
правилно схватање појма 
Цркве као благодатне 
заједнице Бога и верних која се 
остварује у светој Литургији;  
 
• Указати ученицима да 
не постоје хришћани мимо 
Цркве;  
 
•  Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
света Литургија извор спасења 
јер се у њој остварује пуноћа 
заједнице са Богом. 

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

 
 

5. Свето Писмо – Књига 
Цркве 
 
17. Настанак и подела 
Светог Писма  
 
18. Канон и 
богонадахнутост  
Светог Писма  
 
19. Црква каоместо 
тумачења и 
доживљаја Светог 
Писма и Светог 
Предања  
 
20. Свето Писмо – 
књига Цркве 

• Упознати ученике са 
настанком и поделом Светог 
Писма;  
 
• Предочити ученицима 
да је Свето Писмо богонаднута 
књига;  
 
• Упознати ученике да је 
Свето Писмо књига 
богослужбене заједнице 
(Старог и Новог Израиља);  
 
• Омогућити ученицима 
да појме континуитет Божјег 
Откривења у Старом и Новом 
Завету;  
 

• 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;  
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21. Утицај Светог 
Писма на културу и 
цивилизацију 

• Указати ученицима да 
је за правилно тумачење Светог 
Писма неопходна укорењеност 
у животу Цркве. 

• моћи да наведе неке примере 
повезаности Старог и Новог Завета;  
 
• моћи да закључи да је Свето Писмо 
књига Цркве, а не појединца. 

6. Хришћански живот 
 
22. Црквено Предање 
и народна предања  
 
23.„Све ми је 
дозвољено, али ми 
није све на корист...”  
 
24.Из живота светих  
 
25.Знамените 
личности и 
хришћанство  
 
26.Смисао (и 
бесмисао) живота 

• Пружити знање 
ученицима да је подвиг 
неопходно средство за 
остварење личне заједнице с 
Богом у Христу, у којој ће Бог 
бити извор нашег вечног 
постојања и личног идентитета; 
 
• Оспособити ученика за 
разликовање народног и 
црквеног Предања и правилно 
доживљавање православног 
етоса који извире из 
литургијског начина постојања 
људи и природе;  
 
• Развијање свести 
ученика о неопходности 
одговорног живота у заједници 
и ослобађања од 
егоцентризма; 
 
• Упознати ученике да је 
светост достижна и данас, те да 
није привилегија прошлости;  
 
• Омогућити разумевање 
ученицима да је човек биће 
смисла;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 

 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 
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из Православног катихизиса. 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Други  

„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљевипредмета: 
ЦиљевиВерскенаставекаоизборногпредметајесупосведочењесадржајавереидуховноискуствотрадиционалнихцркавакојеживеиделајунанашемпростору; 
дасеученицимапружицеловитрелигијскипогледнасветиживотидаимсеомогућислободноусвајањедуховнихиживотнихвредностиЦрквекојојисторијскиприпадају; 
чувањеинеговањесопственогкултурногидентитета; 
упознавањеученикасаверомидуховнимискуствимаЦркветребадасеостварујеуотвореномитолерантномдијалогу , узуважавањедругихрелигијскихискустава, 
филозофскихпогледа, каоинаучнихсазнањаисвихпозитивнихискуставаидостигнућачовечанства. 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у првом 
разреду средње 
школе 
 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 стварања 
света и човека у 
православној 
иконографији 

• Омогућити ученицима 
да стекну неопходно знање да 
узрок постојања света јесте 
личносни Бог Који слободно из 
љубави ствара свет;  
• Развијање свести код 
ученика о стварању човека по 
„икони и подобију Божјем“, 
односно као слободне 
личности способне за љубав 
према другом бићу;  
• Оспособити ученике за 
разумевање да је свет и све 
што је у њему, створено за 
вечност, да буде причасник 
вечног Божјег живота; 

 Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од 

Бога призван да управља 

целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и 

свет. 

• 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;  
• 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. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
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наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичкихактивности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 

 
 
3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 
ГРЕХ  
7. Библијска повест 
опрародитељски 
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 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
прародитељског греха на 
основу библијског 
сведочанства, тумачења Светих 
Отаца и учења Цркве;  
• Ученицима предочити 
да се човеков промашај (грех) 
састоји у одвајању човека и 
света од Бога; 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
спасење као превазилажење 
смрти и задобијање вечног 
живота, јесте повратак у 
заједницу с Богом. 

• 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. 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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4. 
 
 

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 

• Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и 
најава новозаветних догађаја; 
• Омогућити ученицима 
да стекну знање о историјском 
току остварења Божјег плана о 
свету;  
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се у 
личности Исуса Христа 
испуњава оно што је откривено 
и речено у Старом Завету;  
• Предочити ученицима 
у чему се састоји разлика 
између Цркве као 
богочовечанске заједнице и 
других облика људских 
заједница;  
• Предочити ученицима 
да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји. 

• 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 
Црквекао 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. 

 
 

5. 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  

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
целокупан садржај 
старозаветне месијанске мисли 
остварен тек у Новом Завету у 
личности Господа Исуса Христа; 
• Предочити ученицима 
да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји; 
• Упознати ученике са 
значајем старозаветног 
празновања Пасхе као 

• 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;  
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24. Праслике Свете 
Тројице, Исуса Христа 
и Цркве у Старом 
Завету 
(систематизација 
теме) 

праслике молитвеног сећања 
на Христово Страдање, 
Васкрсење и Други долазак;  
• Омогућити ученицима 
разумевање да се деловањем 
пророка Божјих увек изграђује 
Црква. 

•  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. 

6. СТАРОЗАВЕТНА 
РИЗНИЦА  
25. Мудросна 
књижевност – 
одабрани одељци  
26. Одабрани одељци 
из Псалама 
Давидових  
27. Старозаветни 
списи убогослужењу 
Цркве 

• Омогућити ученицима 
доживљај старозаветне 
побожности;  
 
• Подстицати ученике на 
промишљање о 
незаменљивости и вредности 
сопствене личности;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 
из Православног катихизиса. 

• 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. 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Трећи  

„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 
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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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у другом 
разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

• Ученицима пружити 
основ за разумевање значаја 
Христове личности и Његовог 
живота за наше спасење;  
• Протумачити 
ученицима Христова имена: 
Нови Адам, Месија и Емануил;  
• Протумачити 
ученицима пролог Јеванђеља 
по Јовану; • Ученицима 
пружити основ за разумевање 
да је Христос потпуни Бог и 
потпуни човек;  
• Упознати ученике са 
теологијом иконе – да се на 

• моћи ће разуме значење израза 
Нови Адам, Месија и Емануил, Логос;  
• моћи да изложи зашто је Исус 
Христос као посредник између Бога и 
човека једини Спаситељ света;  
• моћи да у прологу Јеванђеља по 
Јовану укаже на места у којима се говори 
о Богу као Логосу;  
• моћи у основним цртама да 
опише зашто је могуће да се у 
новозаветној Цркви представља Бог;  
• моћи да наведе основне разлике 
између слике и иконе. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
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иконама пројављује историјска 
и есхатолошка димензија. 

упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 
 
3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ...  
6. Почетак Христове 
проповеди  
7. Блаженства  
8. Беседа на гори  
9. Параболе о Царству 
Божјем  
10. Царство Божје –
циљ Христове 
проповеди 
(систематизација 
теме) 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
Христос доноси Царство Божје у 
свет;  
• Посматрати Христово 
учење о Блаженствима у 
савременом контексту;  
• Предочити ученицима 
Христово учење о Царству 
Божјем;  
• Христова проповед има 
универзални карактер. 

• 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. 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 
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4. 
 
 

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 

 

 16. Вазнесење и 
Други Долазак 
Христов 

  
 17. Свети Дух 

Утешитељ – Дух 
заједнице и Цар 
Небески 
(систематизација 
теме) 

 

• Упознати ученике 
да Христос у својој личности 
обједињује Царску, 
Првосвештеничку и 
Пророчку службу;  
• Протумачити 
ученицима догађај и тропар 
Преображења у светлости 
исихастичког искуства 
Цркве;  
• Подстаћи ученике 
на размишљање да је 
Христова смрт на Крсту 
крајњи израз љубави Бога 
према човеку; • Упознати 
ученике са есхатолошком 
димензијом свете 
Литургије;  
• Ученицима указати 
да је 
ХристовимВазнесењемХрис
тос прослављен као Господ 
и да је у Њему прослављена 
људска природа;  
• Ученицима пружити 
основ за разумевање да је и 
после свог Вазнесења 
Христос са нама у све дане 
до свршетка века;  
• Протумачити 
ученицима неколико 
новозаветних 
пневматолошких одељака. 

 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 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: • 
усмено испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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Светога – у Цркви. 

 

5. 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) 

• Подстицати ученике на 
хришћански однос према свету, 
себи и ближњима указивањем 
на пример Христа чији је живот 
испуњем безусловном 
љубављу према сваком човеку;  
• Подстицати ученике да 
се свакодневно труде у подвигу 
делатне љубави према Богу и 
ближњима; • Упутити 
ученике да је основни смисао 
хришћанског етоса волети 
друге као што Христос воли нас;  
• Омогућити ученицима 
основ за разумевање да 
Христов Закон љубави није 
могуће испуњавати на 
формалан начин. 

• 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. 
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6. СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ  
22. Крштење и 
Миропомазање  
23. Покајање и 
исповест  
24. Свештенство  
25. Света Литургија – 
Светајна Цркве 

• Омогућити ученицима 
да схвате да је наш живот у 
Цркви незамислив без учешћа у 
светим Тајнама;  
 
• Упознати ученике да 
човек Крштењем и 
Миропомазањемзадобијаеклис
иолошку ипостас (црквени 
идентитет);  
 
• Омогућити ученицима 
разумевање да су Исповест и 
Покајање обновљење 
благодати Крштења;  
 
• Указати ученицима да 
је свештеничка служба 
продужетак Христовог служења 
којим је Он спасао свет;  
 
• Указати ученицима да 
се учешћем у светим Тајнама 
постаје део Тела Христовог;  
 
• Развијати свест ученика 
да је света Литургија Тајна 
Божјег присуства у свету и 
уласка у Царство Божје. 

• 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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7. 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 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
целокупног домостроја 
спасења на примеру анафоре 
Василија Великог;  
• Детаљно протумачити 
ученицима молитву Оче наш у 
контексту Литургије; 
 • Пружити ученицима 
основ да повежу Христов однос 
према потребитима са 
харитативном делатношћу 
хришћана данас;  
• Предочити ученицима 
кроз јеванђелске текстове 

• 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. 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Четврти 

„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

28   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у трећем 
разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

 

• Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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...” 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
Литургија преображава свет 
уносећи у њега есхатолошку 
реалност;  
• Упознати ученике са 
садржајем и структуром свете 
Литургије;  
• Предочити ученицима 
значај активног учешћа у светој 
Литургији;  
• Нагласити ученицима 
да су хришћани позвани да у 
свету сведоче етос свете 
Литургије. 
 

• 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;  
• моћи да схвати да се Причешћем 
задобија отпуштење грехова, љубав 
нелицемерна, смелост према Богу, 
усвојење Царства Божјег; 
• бити свестан да сењегов живот у Цркви 
не ограничава на време служења свете 
Литургије. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
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тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 
 
3. 

ИСТОРИЈА И 
ЕСХАТОЛОГИЈА У 
ЦРКВИ  
7. Хришћанско 
схватање историје  
8. Црква у прогону и 
слобода хришћана 
 9. Појава и развој 
монаштва  
10. Јединство Црквеи 
сабори  
11. Мисија светих 
Кирила и Методија 
12. Светосавље – пут 
који води у Живот 
13. Косовски 
заветесхатолошко 
опредељење народа  
14. Светитељи нашег 
рода – благо целог 
света  
15. Исихазам  
16. Есхатон као узрок 
постојања Цркве и 
историје 

• Представити 
ученицима хришћанско 
схватање историје као процес 
који у есхатону задобија свој 
смисао и испуњење;  
• Упознати ученике са 
најважнијим догађајима из 
историје Цркве;  
• Упознати ученике са 
најзначајнијим елементима 
кирило- методијевске 
традиције  
• Нагласити ученицима 
да је Светосавље хришћански 
етос српског народа;  
• Упознати ученике да се 
опредељење за Царство 
Небеско изражава на реалан 
начин: сведочењем Христа и 
личним животом;  
• Упознати ученике са 
богатством исихастичке праксе 
и богословља. 
 

• 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. 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 
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(систематизација 
теме) 

4. 
 
 

 ХРИШЋАНСТВО У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

 
17. Егоизам  
 
18. Проблеми 
биоетике  
 
19. Хришћански 
поглед на болести  
 
20.Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала  
 
21.Хришћанство и 
изазови потрошачког 
друштва  
 
22. Деликвенција и 
вршњачко насиље 
 
23.Проблем теодицеје 

 
• Омогућити ученицима да 

изграде хришћански став 
према савременом схватању 
слободе, љубави, 
заједнице...;  

 
• Пружити ученицима основ 

за разумевање да 
хришћанска теорија и 
пракса носе снагу којом би 
могло да се одговорина 
најважнија искушења 
савременог света и човека;  

 
• Оспособити ученика да 

богословски размишља о 
биоетичким проблемима на 
основу одабраних примера;  

 
• Упознати ученике са 

различитим богословским 
поимањима болести;  

 
•Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи 
ученике да се одговорно 
суочавају са 
егзистенцијалним 
питањима;  

 
• Кроз дискусију о 

проблемима моралности у 
социолошким оквирима 
помоћи ученицима да 
изграде правилан етички 
став о томе;  

 

• постати свестан да је егоизам 
суштински проблем човековог друштва, 
јер разара заједницу;  
• моћи да критички вреднује проблеме 
савременецивилизације 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 менеличност. 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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• Разговарати са ученицима о 
породичним вредностима и 
савременим изазовима;  

 
• Разговарати са ученицима о 

проблему човекове 
опредмећености у 
потрошачком друштву;  

 
• Разговарати са ученицима о 

човекој тежњи да пребацује 
одговорност на Бога за зло у 
свету и дати објашњење са 
православног становишта. 

5. ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ 
24. Тачно изложење 
православне вере 

• Рекапитулирати и 
продубити знања ученика о 
основама православне вере;  
• Помоћи ученицима да 
изврше синтезу досадашњих 
знања и разумевања о 
основама православне вере;  
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току циклуса 
школовања. 

 моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса. 

 

Образовни профил: Фармацеутски  техничар 

Назив предмета: исхрана 

Разред: трећи 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.  7 /  2014 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
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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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
И ПЛАНИРАЊЕ 
ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

 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  здравствене безбедности 
хране.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
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израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 

  

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

ИСХРАНА 

 Стицање знања о 
специфичности  исхране различитих 
категорија здравих људи;  

 Стицање знања која ће омогућити 
формирање ставова и усвајање 
навика  правилне исхране, као 

 примени принципе правилне 
исхране различитих категорија 
здравих људи; 

 примени принципе правилне 
исхране зависно од животног доба, 
физиолошког стања и физичке 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
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РАЗЛИЧИТИХ 
КАТЕГОРИЈА ЗДРАВИХ 
ЉУДИ 

компоненте здравог начина живота. 
 

активности. 
 

Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  
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Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 
 

 
 
 

3. 

 
 
 

ПОРЕМЕЋАЈИ УСЛЕД 
НАПРАВИЛНЕ 
ИСХРАНЕ И 
НЕИСПРАВНЕ 
ИСХРАНЕ 

 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.  

 

 препозна најважније поремећаје 
настале неправилном исхраном; 

 знати најважнија тровања 
храном; 

 примени начине превенције ових 
поремећаја здравља. 

 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
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намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 
 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

ИСХРАНА БОЛЕСНИХ 

 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.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
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израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Медицинска информатика 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 66  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Да 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 

 

МЕДИЦИНСКА 
ИНФОРМАТИКА 

 

 Разумевање појма 
медицинске 
информатике;  

 Сагледавање значаја 
информација и 
информатике у 
медицини.  

 

 дефинише појам медицинске 
информатике; 

 да сагледа значај информатике у 
медицинским исраживањима и 
медицинској пракси; 

 

    На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе  

Реализација наставе: 
    
 вежбе (66 часова) 
 
 

 Методе рада: 
индивидуални и групни рад 
(све интерактивне методе рада) 
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 Подела одељења на групе: 
      Одељење се  дели на  групе (до 15 ученика) 
      

 Место реализације наставе 
      вежбе се реализују информатичком              
       кабинету. 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕДИЦИНСКИ 
ПОДАЦИ И 
МЕДИЦИНСКЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 Развијање способности 
за уочавање, разлике 
између медицинског 
податка и медицинске 
информације; 

 Упознавање ученика са 
врстама медицинских 
информација;   

 Упознавање ученика са 
важношћу тачних и 
правовремених 
медицинских 
информација за 
превенцију болести; 

 Упознавање ученика са 
важношћу тачних и 
правовремених 
медицинских 
информација за успешан 
исход лечења. 

 

 сагледа разлику 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 

 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: На основу дискусије са 
ученицима утврдити са којим су се врстама 
медицинских података сретали у 
досадашњем школовању. Навести их да 
присете свих врста медицинских података са 
којима су се сретали у наставним базама 
(домовима здравља, клиникама, старачким 
домовима). У виду PowerPoint презентације и 
слика приказати поједине медицинске 
податке ЕКГ, ЕЕГ, ултразвучни снимак, 
ренгенстки снимак, аудио запис... Научити их 
када медицински податак постаје медицинска 
информација. Кроз дискусију доћи до правила 
5П (права информација, о правом пацијенту, 
правој особи, на правом месту и у право 
време).  

 
 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 

Дискусија. 
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3. 

 

ПРИМЕНА 
РАЧУНАРА У 
ЗДРАВСТВУ 

 

 Упознавање ученика са 
местима и значајом 
примене рачунара у 
здравству; 

 Упознавање ученика са 
предностима и 
недостацима електронског 
здравственог картона; 

 Оспособљавање 
ученика за уношење неких 
медицинских података у 
одређени апликативни 
програм у области 
здравства 

 

 наведе места примене рачунара 
у здравству; 

 објасни предности електроског 
над класичним (папирним) 
здравственим картоном; 

 зна нивое примене рачунара у 
медицини; 

 зна да уноси медицинске 
податке у неки апликативни програм 
у области здравства. 

 

 Примена рачунара у здравству:  

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама које су 
ученици видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Симулација рада лекарске ординације, 
апотеке... (у зависности од демо програма 
коју наставник обезбеди) 

 

 
 
4. 

 

ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ (ЗИС) 

 

 Разумевање појма 
здравствено 
информационог система; 

 
 

 Сагледавање 
предности ЗИС-а у односу 
на традиционални 
здравствени систем; 

 
 
 

 Разумевање значаја 
заштите и безбедности у 
ЗИС-у. 
 

 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. 

 

Здравствени информациони систем (ЗИС): 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама ЗИС-а 
које су ученици видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Приказ једног упрошћеног ЗИС-а. 
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5. 

 

ПРИМЕНА 
САВРЕМЕНЕ 
ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ДИЈАГНОСТИКОВА
ЊУ 

 Разумевање значаја 
примене савремене 
информационо-
комуникациона 
технологике у превенцији и 
дијагностиковању болести; 

 
 

 Сагледавање принципа 
функционисања 
савремених 
информационо-
комуникационих уређаја. 
 

 сагледа значај савремене 
иформационо-комуникационе 
технологије у дијагностиковању; 

 
 

 сагледа предност 
компјутеризоване томографије над 
класичним ренгендским снимком; 

 
 
 

 објасни примену магнетне 
резонанце, ултазвука и виртуелне 
ендоскопије. 
 

Примена рачунара у дијагностиковању: 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама 
рачунара у дијагностиковању  које су ученици 
видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 

Различити прикази примене рачунара у 
дијагностиковању. 

 
 
6. 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

 Разумевање појма 
телемедицине; 

 
 

 Сагледавање значаја 
телемедицине у 
савременој медицини;  

 
 
 

 Разумевање значаја 
телемедицине у ургентној 
медицини. 
 

 објасни појам телемедицине; 
 
 

 разликује методе 
телемедицине; 

 
 
 

 сагледа предности и недостатке 
телемедицине у односу на класичну 
телемедицину; 

 
 

 разуме значај телемедицине у 
ургентној медицини. 
 

Телемедицина: 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о примени 
телемедицине за коју ученици најчешће 
сазнају из средстава јавног информисања. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Ученици раде семинарски рад: 
„Најзанимљивији примери примене 
телемедицине у свету.“ 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. активност ученика на часу 
2. редовност и прегледност радне свеске 
3. домаће задатке 
4. тестове знања 
5. практичног рада на рачунару 

 
Оквирни број часова по темама 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: 10 часова вежби 
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 Медицински подаци и медицинске 
информације: 10 часова вежби 

 Примена рачунара у здравству: 20 часова 
вежби 

 Здравствени информациони систем (ЗИС): 
12 часова вежби 

 Примена рачунара у дијагностиковању: 5 
часа вежби 
Телемедицина: 10 часова вежби 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ДЕРМАТОЛОГИЈА 

Разред: Четврти 

Правилниконаставномплануипрограмуобјављену  
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 7  /  2014   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
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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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Развој, грађа и 
функције коже и 
њених аднекса 
 

 Стицање знања о 
хистолошкој грађи коже и њених 
аднекса; 

 Стицање знања о значају 
липоидног филма и пуферске 
способности коже; 

 Стицање знања о функијама 
коже. 

 

 схвати значај дерматологије за 
успешан рад козметичког техничара; 

 дефинише основе ембриолошког 
развоја коже и њених аднекса; 

 поређа по редоследу   слојеве 
епидермиса , карактеристике 
кератиноцита и некератиноцита у 
различитим слојевима; 

 објасни  динамику и континуирано 
обнављање епидермиса; 

 опише организацију и структуру 
дермиса; 

 опише грађу и функцију подкожног 
масног ткива; 

 опише грађу лојне жлезде, састав 
себума и функције липида епидерма; 

 мери активност лојне секреције 
применом апсорпцијске технике; 

 објасни структуру и фазе раста длаке; 

 наведе све  функције коже; 

 разуме  процесе старења коже. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
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• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грађа кожних лезија  Стицање знања о механизму 
настанка, морфологији, 
дистрибуцији и 
локализацији  кожних 
ефлоресценција. 

 објасни механизам настанка кожних 
ефлоресценција; 

 дефинише, препозна и опише типове 
лезије коже, увежба своје визуелне 
способности и повеже теоретско 
предзнање са физичким прегледом 
пацијента. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
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• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 

3. 

Поремећаји коже 
због дејства спољних 
фактора 

 Стицање знања о 
дерматозама узрокованим 
дејством механичких и физичких 
штетних фактора; 

 Стицање знања о штетним 
дејствима хемијских агенаса на 
кожу.  

 сликовито опише  основне 
карактеристике најчешћих дерматоза 
изазваних дејством механичких штетних 
фактора и спроводити локалну терапију и 
мере превенције;   

 наведе  физичка својства и дејства 
оптичког зрачења на организам човека. 
Зна симптоматологију,  клиничку слику и 
терапију оштећења коже свим врстама 
зрачења;  

 дефинише улогу коже у 
терморегулацијским механизмима ради 
очувања централне телесне температуре. 
Опише реакције коже на екстремно 
снижене и екстремно повишене 
температуре,  основне терапијске 
модалитете лечења и мере превенције; 

 наведе дејства киселина, база и 
других хемијских супстанци на кожу 
(коагулацијску и коликвацијску некрозу).  

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
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цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 
 

4. 

Болести изазване 
микроорганизмима 

 Стицање знања о најчешћим 
бактеријским, вирусним, 
гљивичним  и паразитарним 
болестима коже; 

 Стицање знања о појединим 
микробиолошким тестирањима у 
циљу дијагностиковања болести; 

 Стицања знања о мерама 
превенције и заштити од 
заразних болести. 

 наброји механизме настанка 
патогених ефеката бактерија на кожу. 
Наведе бактерије које чине нормалну 
флору коже; 

 сликовито опише клиничке 
манифестације најчешћих инфекција 
коже изазваних грам „+“ позитивним 
бактеријама; 

 препозна клиничке манифестације 
најчешћих инфекција коже изазваних 
грам „-“ негативним бактеријама; 

 препозна основне појмове о кожним 
манифестацијама изазваних 
М.tuberculosis; 

 објасни епидемиологију, етиологију, 
патогенезу и клиничке манифестације 
Лајмске болести; 

  класификује гљивичне болести коже, 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
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клиничке манифестације и локалне 
модалитете лечења и превенције; 

 сликовито опише клиничке 
манифестације инфекције коже 
кандидом; 

 наведе опште особине вируса; 

 опише  клиничке манифестације 
коже код инфекције хуманим Herpes-
simplex вирусом и Varicella-zoster 
вирусом; 

 наведе узрочнике, клиничке 
манифестације, терапију и превенцију 
брадавица; 

 наведе најчешће болести коже 
изазване паразитима и спроводи мере 
превенције. 

• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 
 
 

5. 

Болести које се 
преносе полним 
контактом 

 Стицање знања о значају 
болести које се преносе полним 
контактом и путевима њиховог 
ширења; 

 Стицање знања о етиологији 
и епидемиологији сифилиса и 
компликацијама које може 
проузроковати на другим 
системима организма услед 
неадекватног лечења; 

 Стицање знања о 
различитим узрочницима 
(бактеријама, вирусима, 
гљивицама и паразитима) који 
могу проузроковати болести које 
се преносе полним контактом; 

 класификује  болести које се преносе 
полник контактом; 

 наведе  етиологију сифилиса, путеве 
преношења, клиничке манифестације, 
уопштено о тестовима за 
дијагностиковање и терапију; 

 наведе узрочнике гонореје, начине 
преношења, клиничке манифестације код 
жена и мушкараца, компликације услед 
неадекватног лечења; 

 опише клиничку слику гениталне 
инфекције узроковане другим 
бактеријама, вирусима, гљивицама и 
паразитима, предлаже методе за 
постављање дијагнозе; 

 спроводи све мере превенције почев 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
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 Стицање знања о значају 
спровођења мера превенција у 
сузбијању болести које се 
преносе полним контактом. 

од здравственог просвећивања до 
практичне употребе средстава за заштиту 
од болести које се преносе полним 
контактом. 

• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 
 
 КУЛТУРА 
ТЕЛА 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Mузичка култура 

Разред: трећи или четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
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(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /     2014година. ) 

 

Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56-66 / / 

Недељни фонд часова / / / 

Подела одељења у групе / 

Циљеви предмета: 

● Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

● Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

● Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

● Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

● Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти,телевизија, 

филм, интернет); 

● Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

● Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

● Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 
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Ред

. 

бро

ј 

 

 

 

Тема/Модул 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изражјна средства 

музичке уметности 

-Музики 

инструменти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● Упознавање ученика са 

пореклом 

инструмената и 

њиховом поделом. 

● Разумевање 

корелације између 

избора извођачког 

састава, садржаја и 

карактера 

композиције. 

 

 

 

 

 

 

 

● 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. 

 

 

 

● На почетку теме ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз теоријску наставу  

 

 

Место реализације наставе 

● Настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 

● Слушању музике дати примарно место. 

● Код слушања музике одабрати пример који 

може да се слуша у целини (један цео став, 

краћу увертиру, итд), да ученици доживе 

целину и схватемузичку форму. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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. 

 

 

 

 

 

 

● Препознаје и разликује одлике 

стилова у музичком изражавању од 

првобитне заједнице до данас. 

● Испољава потребу за свакодневним 

слушањем музике и на основу тога 

формира трајно интересовање према 

музици уопште 

● Препознаје одслушанe композиција 

уз познавање њихових аутора као 

ивреме настанка.. 

● Експресивно,аутономно доживљава 

карактер одслушане композиције 

● Поседује адекватан музички укус. 

● Самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 

манифестације у  

локалној заједници.  

 

● Користити сва доступна наставна средства 

● Користити мултимедијалне презентације 

● Упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● Примењивати индивидуални рад, рад у 

паровима и рад у мањим групама 

 

 

Континуирано упућивати ученике на присуство 

музике у свакодневном животу, примену у 

пракси и другим  

наставним предметима  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

Оквирни број часова по темама 

● музички инструменти (5- 4 часова) 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

● класична музика (26- 23 часа) 

● опера и балет; оперета и мјузикл (10 - 9 

часова) 

● традиционална музика (9 - 7 часова) 

● џез и блуз музика (5 - 4 часа) 

● филм, филмска музука и сценска музика 

(6 - 5 часова) 

● хор (5- 4 часа) 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

Oпера и балет 

Oперета и мјузикл 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови) 

Џез и блуз музика 

Филм  и филмска 

музика 

Хорско певање 

  

● 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 

 

● Разуме међусобну повезаност 

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 

карактеристичних обележја музике 

светске народне баштине. 

Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко 

стваралаштво. 
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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 доживљ 

● 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Препознаје критеријуме који се 

односе на начине настајања 

мелодијско ритмичких образаца 

раличитих музичких жанрова. 

● Разликује боју звука различитих 

инструмената,као и њихов визуелни 

изглед  

Разликује саставе извођача(Соло глас-

хор,Соло инструмент-камерни састав-

оркестар) 

● Препознаје и реализује 

елементе заједничког 

музицирања 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Изабрана поглавља математике 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе не 

Циљеви предмета: 
 

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
3. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 
4. Формирање основа за наставак образовања;  
5. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 
6. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности. 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
ИРАЦИОНАЛНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ 

Стицање основних знања о 
ирационалним једначинама и 
неједначинама 

 реши  једноставније 
ирационалне једначине  

 реши једноставније 
ирационалне неједначине  

 

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

Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
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Настава се реализује у учионици или кабинету  за 
математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 образложити циљ предмета, начин и 
критеријум оцењивања 

 неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 

 примењивати разноврсне облике и 
методе рада, како би се подстакла активност 
ученика 

 инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија  

 
 

 Ирационалне, експоненцијалне и 
логаритамске једначине и 
неједначине:наглашавати неопходност 
постављања услова за дефинисаност. 
Неједначине обрадити на једноставнијим 
примерима. 

 
 

 Тригонометрија: доказати формуле за 
трансформацију производа 
тригонометријских функција у збир и обрнуто. 
При решавању тригонометријских једначина 
и неједначина инсистирати на приказивању 
решења на тригонометријском кругу. 

 
 

 Системи линеарних једначина и 
детерминанте: доказати Крамерову теорему 
и поступак илустровати на примерима. У делу 
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теме који се односи на системе линеарних 
једначина са параметрима, разматрати 
системе са једним, највише два параметра. 

 
 

 Вектори: дефинисати колинеарне и 
компланарне векторе као и линеарну 
независност. Изразити векторе у 
координатном облику и пажњу усмерити на 
алгебарски приступ. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 

 

Оквирни број часова по темама 

 Ирационалне једначине и неједначине 9 
часова 

 Експоненцијалне једначине и 
неједначине  11 часова 

 Тригонометрија 15 часова 

 Системи линеарних једначина и 
детерминанте  9 часова 

 Вектори 14 часова 
 

За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планиранo je  8 часова 

 

 
 
2. 
 
 
 

 
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ И 
ЛОГАРИТАМСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ 
И  НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 Проширивање знања о 
експоненцијалним и 
логаритамским 
једначинама  

 Упознавање са 
експоненцијалним и 

 реши експоненцијалне 
једначине 

 реши једноставније 
експоненцијалне неједначине 

 реши логаритамске једначине 

 реши једноставније 
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логаритамским 
неједначинама 

 

логаритамске неједначине  
 

 
 
3. 

 
 
ТРИГОНОМЕТРИЈА 
 

Проширивање знања о 
тригонометријским функцијама 

 нацрта графике инверзних 
тригонометријских  функција и 
наведе њихове основне особине 

 упрости израз 
применом  формула за претварање 
производа у збир и обрнуто   

 докаже једноставније 
идентитете применом формула за 
претварање производа у збир и 
обрнуто  

 реши тригонометријску 
једначину 

 реши тригонометријску 
неједначину 

 

 

 
 
4. 

 
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА И 
ДЕТЕРМИНАНТЕ 

 Упознавање са појмом 
детерминанти и њиховим 
особинама 

 Проширивање знања о 
системима  линеaрних 
једначина  

 

 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 системе 
линеарних једначина са параметром 

 разматра решења система 
линеарних једначина у зависности 
од вредности  реалног параметра 
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5. 

 
 
ВЕКТОРИ 

Проширивање знања о 
векторима 

 представи вектор у Декартовом 
коодинатном правоуглом систему у 
простору 

 дефинише скаларни, векторски 
и мешовити производ вектора 

 израчуна интензитет вектора 

 одреди скаларни, векторски и 
мешовити производ вектора који су 
задати координатама 

 утврди да ли су два вектора 
узајамно ортогонална 

 одреди угао између два вектора 
задата координатама 

 израчуна површину троугла и 
запремину паралелопипеда 
 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: БИОЛОГИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)  

Разред: Трећи или четврти  

"Просветном гласникК" број 7,2014. године  

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку  

64 или 56    

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе  

Циљеви предмета: 
 

5. Проширивање знања о разноврсности живог света; 

6. Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића; 

7. Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића; 

8. Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и друга жива бића ; 
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9. Проширивање знања о разноврсности биљака;  

10. Упознавање са одликама протиста; 

11. Проширивање знања о разноврсности животиња. 

 
 

Ред
. 
бро
ј 
 
 

 
Модули 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Разноврсност живог 
света 

 Проширивање знања о 

разноврсности живог света 

 

 дефинише царства живог света 

дефинише основне систематске 
категорије биљног  и животињског света 

На почетку сваког модула  ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста 

наставе (дидактичких модела). 

 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вируси   Упознавање са појмом, 

пореклом и 

класификацијом вируса 

 Разумевање утицаја вируса 

на жива бића 

 дефинише појам и порекло вируса 

 објасни грађу и размножавање 

вируса 

 категорише вирусе према њиховим 

карактеристикама 

 утврди утицај вируса на жива бића 
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3. Бактерије   Упознавање са одликама 

бактерија 

 Разумевање утицаја 

бактерија на жива бића 

 објасни опште одлике и  разврста 

бактерије према њиховим 

карактеристикама 

 утврди утицај бактерија на друга 

жива бића 

школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања 

и учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

прет упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 

савремених технологија 

примењивати разноврсне облике и методе рада, 
како би се подстакла активност ученика 

 

4. Протисти   Упознавање са одликама 

протиста 

 наброји представнике протиста 

 наведе протисте изазиваче болести 

животиња и људи 

 

5. Алге   Проширивање знања о 

разноврсности алги 

 

 наведе најзначајније особине сваког 

раздела алги 

 анализира распрострањење  сваког 

појединачног раздела 

 анализира еколошки аспект алги 
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6. Биљке   Проширивање знања о 

разноврсности биљака 

 

 наведе најзначајније особине сваког 

раздела и класе виших биљака 

 анализира еколошки аспект 

представника сваког појединачног 

таксона  

 

реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, дебате) 

 

7.  Гљиве и лишајеви  Проширивање знања о 

разноврсности гљива и 

лишаја 

 Схватање значаја/утицаја 

гљива на човека и друга 

жива бића 

 наведе најзначајније особине сваког 

раздела и подраздела у оквиру 

царства гљива и најзначајније 

особине сваке класе раздела лишаја 

 анализира еколошки аспект гљива и 

лишаја 

 

8. Животиње   Проширивање знања о 

разноврсности животиња 

 

 наведе најзначајније особине сваке 

класе животиња  

 анализира еколошки аспект 

представника сваког појединачног 

таксона 

 

 

Општи стандарди 
постигнућа  
 

 
Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
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Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите 
типове ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а 
посебно спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. 
Уме да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог 
здравља и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из 
спољашње средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
организма у променљивој околини. 
 

 

Образовни профил:  фармацеутски техничар 

Назив предмета: Медицинска географија 

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 

56 - - 
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе - 

Циљеви предмета: 
9. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине; 
10. Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи; 
11. Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи; 
12. Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи; 
13. Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори; 
14. Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора географске средине; 
15. Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу; 
16. 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Деловање времена и  
климе на организам 
човека 

 Разумевање појава, 
процеса и промена у 
атмосфери на основу 
познавања закона, теорија 
и модела природних наука   

 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 

 прати временска стања у локалној 
средини  

 дефинише одлике микроклиме  

 наведе основне карактеристике 

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 електронских 
помагала, аналогних и дигиталних географских 
карата различитог размера и садржаја 

 Коришћење информација са Интернета  
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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 
дејствазагађујућих материја 

 Коришћење интерактивних метода рада 

 Коришћење  
основне литературе уз употребу савремених 
технологија за презентовање.  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значај вода за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и 
промена у хидросфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука 

 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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3. 

Рељеф, земљиште, 
биљни и животињски 
свет и њихов значај за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и 
промена у литосфери, 
педосфери и биосфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука   

 објасни утицај рељефа кроз промене 
надморске висине на здравље људи 
– планинска болест и висинска 
терапија  

 објасни утицај експозиције и нагиба 
терена на здравље људи, као и на 
изградњу стамбених и лечилишних 
објеката 

 познаје дејство појединих корисних 
и штетних макро и микроелемената 
(Mg, F, I, Se...) присутних у земљишту 
и подземним водама 

 зна које су опасне и штетне материје 
у земљишту 

 разликује природно од вештачког 
јонизујућег зрачења 

 разуме штетност радона по здравље 

 разликује позитивно и негативно 
дејство живог света на здравље 

 познаје више алергена биљног 
порекла (полени трава, дрвећа и 
корова, алергени буђи) и начин 
њиховог деловања на здравље 
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4. Друштвео географске 
карактеристике и 
њихов утицај на 
здравље 

Разумевање друштвених 
појава и процеса у сврху 
превенције и заштите здравља 
становништва 

 зна проблеме у вези са природним 
кретањемстановништва наше земље 
(наталитет, морталитет, природни 
прираштај) 

 разуме утицај миграција на 
психофизичке особине становништва 

 анализира биолошку структуру 
становништва за потребе планирања 
здравствене службе, превенције и 
заштите 

 разуме разлике у оболевању и 
умирању припадника различитим 
структурама становништва (полна, 
старосна, професионална, расна, 
етничка, верска, образовна)  

 зна утицај урбаних подручја на 
здравље људи 

 зна утицај руралних подручја на 
здравље људи 

 објасни како локација индустријских 
објеката утиче на здравље људи 

 објасни како правилан избор 
локације стамбених објеката утиче 
на здравље људи 

 разуме штетност неадекватне и 
нестручне употребе пестицида и 
вештачких ђубрива у пољопривреди 
зна различите начине штетног 
деловања саобраћаја на живот и 
здравље људи (загађење животне 
средине, ширење заразних 
болести,саобраћајне несреће) 

 

5. Социјално-економске 
карактеристике 
територије и утицај на 
здравље људи 

Разумевање социјално-
економских услова живота у 
сврху превенције и заштите 
здрављастановништва 

 зна да објасни разлике у оболевању 
и умирању међу земљама са 
различитим животним стандардом 

 зна да наведе пример болести која 
одражава лоше социоекономске 
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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 

Савремене болести и 
ендемска подручја у 
нашој земљи 

Стицање знања о угрожености 
здравља савременог човека и 
настанку болести 

 зна врсте и начине ширења заразних 
болести, као и њихову превенцију 

 зна начине ширења и превенције 
болести зависности 
зна најзаступљеније незаразне 
узроке смрти у Србији и у свету 
(кардиоваскуларне, малигне 
болести) 

 зна размештај ендемских болести у 
нашој земљи (ендемска 
нефропатија, ендемска гушавост, 
ендемска флуороза...) 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Трећи или 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 

66/56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе ДА 

Циљеви предмета: 
8. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
9. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
10. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
11. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 
12. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног 

7. Географија здравља Стицање знања о 

факторима географске 

средине који позитивно 

делују на здравље 

човека 

 објасни физичко-хемијска својства морске 

воде и утицај на здравље људи 

 објасни кретања морске воде и њихов 

утицај на здравље људи –таласотерапија 

 зна географски размештај климатских 

лечилишта у нашој земљи 

 зна индикације и контраиндикације 

појединих климатских лечилишта 

 објасни појам термалних и минералних 

вода 

 зна постанак и класификацију термалних и 

минералних вода 

 зна физичка и хемијска својства термалних 

и минералних вода 

 зна географски размештај термалних и 

минералних вода у Србији 
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мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе 
аргументованог дијалога); 

13. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  
Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Село и град некад и 
сад 

 Стицање знања о 
миграцијама село – град као 
константним појавама у 
историји људског друштва. 

Проширивање знања о 
животу сеоског и градског 
становништва у Србији у XIX и 
XX веку. 

 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава реализујесе у учионици или 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
 Свакој од четири теме које буду изабране 

треба посветити четвртину часова 
предвиђених наставним планом. 

Препоруке за реализацију наставе: 
 задатак наставника је да на почетку школске 

године од дванаест понуђенихнаставних тема, 
ученицима предложи шест, од којих ће они, 
као група, у складу са својим склоностима, 
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изабрати четири, 
 структура програма конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре,  

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају  
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке  
радозналости, која је у основи сваког сазнања 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 

Култураодевања и 
исхране некад и сад 

 Проширивање знања о 
променама у начину 
одевања и исхрани кроз 
историју. 

 Уочавање промена у начину 
одевања код Срба кроз 
историју. 

Уочавање улоге  

 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 
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различитих културних  
утицаја на начин одевања  
и исхрану код Срба кроз  
историју. 

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. 

 
 
3. 

Војска, оружје и рат 
некад и сад 

 Проширивање знања о 
развоју војне технике и 
променама у начину 
ратовања кроз историју. 

 Проширивање знања о 
развоју војске и начину 
ратовања код Срба кроз 
историју. 

 Развијање критичког става 
према рату. 

 
 

 уочи основна обележја ратова и војне 
организације и технике од антике до 
савременог доба; 

 разуме утицај научно-технолошких 
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, регрута, 
цивила); 

аргументовано дискутује о рату и  
његовим последицама на живот  
људи. 
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4. Новац и банке кроз 
историју 

 Проширивање знања о 
улози новца и банака у 
економским системима 
кроз историју. 

 Усвајање знања о улози 
новца и банака у 
свакодневном животу некад 
и сад. 

Проширивање знања о  
историји новца и развоју  
банкарства код Срба. 

 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. 

 

5. Верски живот и 
обичаји  кроз историју 

 Проширивање знања о 
веровањима и обичајима у 
прошлости и садашњости. 

 Уочавање прожимања 
веровања и културе кроз 
историју. 

 Сагледавање сличности и 
разлика у веровањима и 
обичајима некад и сад. 

Проширивање знања о  
веровањима и обичајима  
код Срба кроз историју. 

 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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6. Образовање и 
васпитање кроз 

историју 

 Продубљивање знања о 
развоју образовања кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у образовању и 
васпитању некад и сад. 

 Разумевање утицаја 
привредног развоја на 
квалитет образовања. 

Продубљивањезнања о  
развоју образовања 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 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 

 

 

7. Комуникације, 
путовања и туризам 

некад и сад 

 Уочавање значаја 
комуникација и њиховог 
развоја у историји друштва. 

 Разумевање утицаја 
комуникација на 
упознавање и 
приближавање држава, 
народа и њихових култура. 

 

 опише развој комуникација од 
праисторије до савременог доба; 

 наведе и упореди карактеристике 
комуникације у различитим 
периодима; 

 изведе закључак о значају 
комуникације у животу људи кроз 
историју; 

 разуме последице развоја модерних 
комуникација;  

 изведе закључак о утицају развоја 
комуникација на интеграцију сваке 
нације и друштва; 

 

 користи информације са историјске 
карте и повеже их са стеченим 
знањем о комуникацијама; 

уочи утицај комуникација на  
приближавање држава, народа и  
њихових култура. 
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8. Друштвени и 
породични живот 

кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју друштвеног и 
породичног живота кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у друштвеном и 
породичном живота некад и 
сад. 

Проширивање знањао 
друштвеном и  
породичном животу код  
Срба кроз историју. 

 идентификујеосновна обележја 
друштвеног живота од антике до 
данас; 

 идентификујеосновна 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 карактеристикедруштвеног 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. 

 

9. Фотографија, филм, 
радио и телевизија 

кроз историју 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизијекроз 
историју. 

 Разумевање утицаја 
фотографије, филма, радија 
и телевизије на друштвени, 
политички и културни 
живот. 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизије у 
Србији. 

Уочавање значаја  
фотографије, филма, 
радија и телевизије као  
историјских извора. 

 уочи основна обележја развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизијекроз историју; 

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у животу појединца и 
читавог друштва; 

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије као историјских извора; 

 опише развој фотографије, филма, 
радија и телевизије у Србији; 
разуме последице развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије. 
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10. Брига о телу и 
здрављу кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју здравствене културе 
кроз историју. 

 Уочавање утицаја 
економског и културног 
развитка на степен 
здравствене културе. 
Проширивање знања о 
развоју здравствене културе 
код Срба 

 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. 

 

11. Грбови и заставе 
некад и сад 

 Продубљивање знања о 
развоју грбова и застава и 
њиховом значају у историји. 
Упознавање са развојем, 
улогом и значајем грбова и 
застава у прошлости српског 
народа. 

 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. 

 

12. Спорт некад и сад  Проширивање знања о 
развоју спортског живота 
кроз историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у спортским играма 
и надметањима некад и сад. 

Проширивање знања о 
развоју спортског живота  
код Срба. 

 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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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7, 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 или 56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Дисперзни системи  Разумевање корпускуларног 

концепта преко односа 

компоненти у дисперзном 

систему 

 Разумевање односа између 

квалитативног састава 

дисперзног система и његових 

 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  
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својстава 

 Разумевање односа између 

квантитативног састава 

дисперзног система и његових 

својстава 

 Разумевање значаја примене 

дисперзних система у 

свакодневном животу и 

професионалном  раду 

концентрацију, молалност 

раствора;  

 Прерачуна један начин 

исказивања садржаја раствора у 

други; 

 Израчуна садржај раствора 

добијеног разблаживањем 

 Израчуна садржајраствора 

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 

 
 

 демонстрациони огледи 

 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 

 учионици 

• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори електролита  Разумевање значаја 

примене раствора 

електролита  у 

свакодневном животу и 

професионалном  раду 

 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 

 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
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електролита на основу степена 

дисоцијације;  

 Примениконстанту 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 

потеорији електролитичке 

дисоцијације 

 Објасни деловање пуферских система 

по протолитичкој теорији; 

 Зна пуферске системе телесних 

течности;  

 Израчунава концентрацију 

водоникових и хидроксидних јона у 

пуферским системима;  

 Израчунапромену pH вредности 

пуферског система по додатку јаке 
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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; 

3. Стехиометријска 
израчунавања 

 Разумевање  концепта 

одржања материје кроз 

принципе одржања масе и 

енергије 

 Разумевање  корпускуларног 

концепта у процесу 

одигравања хемијских 

реакција 

 

 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 масеногелементарног 

процентног састава једињења; 

 Објасни квалитативно и 

квантитативно значење хемијске 

једначине;  

 Пише хемијске једначине важних 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
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хемијских реакција;  

 Одреди коефицијенте у хемијским 

једначинама; 

 Тумачи појам оксидационог броја; 

  Разликује оксидационо и 

редукционо средство у реакцији 

оксидоредукциј е;  

 Примени метод 

електронскогбиланса за одређивање 

коефицијената у једначини реакције 

оксидоредукције 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

1. Област ОПШТА ХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 

 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 

структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 

елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 

2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струкеса структуром: честицама које граде 

супстанце (атоми елемената, молекули 

елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 

интеракцијама. 

2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 

свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 

2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 

изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 

за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 

концентрације. 

2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
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раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 

свакодневног живота и струке. 

2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледаваодносе између масе, количине и 

броја честица реактаната и производа. 

2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 

примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 

или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 

на основу топлотних ефеката који их прате. 

2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 

2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 

свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 

наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 

 

Средњи ниво: 

 

2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 

положајем у Периодном систему елемената. 

2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представљанастајање ковалентне 

везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 

електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената16. и 17. групе Периодног 

система елемената. 

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 

концентрације. 

2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке   

слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 

у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 

водених раствора. 

2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 

2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатихподатака израчунава масу, 

запремину, количину и број честица супстанци које 

настају или су потребне за хемијске реакције. 

2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 

једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
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2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај променеконцентрације, температуре и 

притиска на однос концентрација реактаната и 

производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 

процесима у хемијској индустрији. 

2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 

применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 

струје, електролиза и корозија). 

 

Напредни ниво: 

 

2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитетпрема електрону, 

електронегативност) на основу електронске конфигурације атомаелемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система 

елемената. 

2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 

координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 

њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 

зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 

интеракција. 

2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 

количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 

концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 

изражавања квантитативног састава раствора у други. 

2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 

процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 

пише изразе за Ka и Kb. 

2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли саводом и пише одговарајуће 

хемијске једначине. 

2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 

2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 

2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћуреактаната (сировина) и одређује 

принос реакције. 

2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандарднихенталпија настајања. 

2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 

константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај променеконцентрације, температуре и притиска на 

хемијски систем у равнотежи на основу Ле 

Шатељеовог принципа. 

2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 

редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 

реакција. 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7, 2014године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 или 56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

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. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава угљених хидрата 

природом функционалних 

група, њиховим положајем  

и њиховом интеракцијом 

унутар  молекула 

 Разумевање феномена 

изомерије, посебно 

оптичке изомерије и 

аномерије 

 Развијање система 

критеријума за 

класификације угљених 

хидрата 

 Развој хемијске научне 

писмености и способности 

 комуникације у 

хемијикоришћењем и 

применом Фишерових и 

Хејвортових формула 

 Разумевање биолошког 

значаја угљених хидрата 

 Разумевање значаја 

примене угљених хидрата  у 

 Фишеровим пројекционим формулама 
представи структуру молекула 
моносахарида  

Објасни настајање цикличних 
(полуацеталних и полукеталних) облика 
молекула моносахарида  

 Хејвортовим перспективним 
формулама прикаже цикличнеформе 
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 гликозидневезе 
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 
целулозепредстави гликозидне везе у 
молекулима полисахарида 

 разликује полисахариде по физичким 
својствима тумачи биолошки значај 
полисахарида 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 

 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 
 учионици 

• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Прилагодити разматрање квантитативног 
аспекта хемијских реакција потребама образовног 
профила 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
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струци и у свакодневом 

животу 

технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 
 
 таложења појединих материја које настају због 

метаболичких поремећаја у организму; 

 Таложење као последица поремећаја 

метаболизма угљених хидрата; 

 Угљени хидрати природног порекла који се 

користе у фармацеутској пракси (особине, 

употреба, порекло): 

 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; 

 Одређивање типова брашна; 

 Анализа шећера и производа од воћа и 

поврћа- полариметријско одређивање 

сахарозе; рефрактометријско одређивање суве 
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материје у производима од воћа и поврћа; 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липиди  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава липида 

структуром њихових 

молекула 

 Развијање система 

критеријума за 

класификације липида 

 Разумевање биолошког 

значаја липида    

 Разумевање значаја 

примене липида у струци и 

у свакодневом животу 

 

 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 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 

 основне карактеристике хормона; 

регулација  рада ендокрних жлезда - 
хипоталамус-хипофиза-ендокрине жлезде 

 Таложење као последица поремећаја 

метаболизма липида; 

 Масти, уља: 

 Ricini oleum ,Olivae oleum,Природни 

воскови,Лецитин 

 хемијска структура, особине, 

улога у организму: 
стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

 значај фосфолипида у структури и функцији 

биолошких мембрана; 

 уношење, дигестија и ресорпција липида; 

 метаболизам липида; 

 метаболизам холестерола; 

  структура, метаболизам и поремећаји у 

метаболизму липопротеина; 

 значај одређивања липида и липопротеина у 
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обољењима. 

 етиопатогенеза и дијагностика            

хиперлипопротеинемија. 

 Гликокортикоиди и минералокортикоиди; 

 Андрогени и анаболици; 

 Естрогени, гестагени  и хормонски 

контрацептиви; 

 

3. Протеини  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава аминокиселина  и 

протеина природом 

функционалних група и  

њиховим положајем  у  

молекулу 

 Развијање система 

критеријума за 

класификације 

аминокиселина и протеина  

 Разумевање биолошког 

значаја аминоккиселина и 

протеина  

 Разумевање значаја 

примене протеина у струци 

и у свакодневом животу 

 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 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 

 Ујед змија и других животиња; 

Убоди инсеката (пчела, оса, стршљен, шкорпион, 
паук, 

 Таложење као последица поремећаја 

метаболизма аминокиселина (мокраћна 

киселина, амилоид, хијалин, фибрин); 

 хемијска структура, особине, 

улога у организму: 
хормона деривата амино-киселина (адреналин, 
тироксин)  
полипептидних хормона (инсулин) 

 хемијска структура, особине, 

улога у организму: 
стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

 Клинички значај одређивања ензима. 

 појам биланса азота; 
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 користи номенклатуру ензима 

 објасни механизам дејства ензима 

 наведе факторе који утичу на 

активност ензима 

  биолошка  вредност протеина; 

 Метаболички  путеви аминокиселина у 

ћелији; 

 метаболизам аминокиселина и циклус урее; 

 Клинички значај одређивања протеина у крви 

и урину; 

 Инсулин и орални антидијабетици; 

 Функција и хемијски састав коже; 

 Грађа и функција нокта, принципи правилне 

неге ноката; 

 Грађа и функција косе, принципи хигијенско- 

естетске неге косе; 

 Састав, особине, израда и употреба препарата 

за негу, одржавање и заштиту коже и косе; 

 

4. Нуклеинске киселине  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава нуклеозида, 

нуклеотида и нуклеинских 

киселина структуром 

њихових молекула 

 Разумевање биолошког 

значаја ДНК и РНК 

 објасни разлику између пуринских и 

пиримидинских база 

 пише формуле нуклеозида 

 пише формуле нуклеотида 

 објасни структуру нуклеинских 

киселина 

 тумачи разлику у структури ДНК и 

РНК 

 Повезивањем знања ученика из предмета 

биологија,проширивати ученичка знања о 

генетски модификованој храни  

 Етичке теме и дилеме: 

донорство органа и генетског    материјала; 
-  клонирање. 
 Етички аспекти биоинжењеринга и генетских 

истраживања. 
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 објасни биолошки значај и функцију 

нуклеинских киселна 

5.  Витамини  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава витамина  

структуром њихових 

молекула 

 Разумевање биолошког 

значаја витамина  

 

 објасни биолошки значај витамина 

 примењује   номенклатуру  витамина 

 тумачи физичка сввојства 

липосолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  

витамина А1 и  његовог  

провитамина  

 тумачи физичка сввојства 

хидросолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  

витамина С 

 објасни улогу антиоксиданаса у 

биолошким системима 

Повезивањем знања ученика из предмета 
медицинска  биохемија, упућивати их на критички 
став о употреби витаминских суплемената  
 идентификација витамина Ц 

 идентификација витамина Д 

 идентификација витамина Е 

 одређивање садржаја витамина Ц 

  особине и распрострањеност витамина и 

провитамина; последице хиповитаминозе и 

хипервитаминозе; улога  у организму и 

дневне потребе; 

 Липосолубилни витамини - терапијска 

примена; 

Хидросолубилни витамини - терапијска примена. 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област БИОХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 

 

2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида(глукозе, фруктозе, сахарозе, 
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лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који суглавна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних 

јединицапротеина. 

2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 

витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 

2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 

корисна и штетна физиолошка дејства. 

2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 

једињења. 

 

Средњи ниво: 

 

2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естараиз масти, уља и воскова, структуру 

аминокиселина и протеина са својствима и 

улогом у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну,терцијарну и кватернерну структуру и 

наводи њихов значај за биолошку активностпротеина у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 

дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 

 

Напредни ниво: 

 

2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 

2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида(малтозе, лактозе, сахарозе, 

целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 

гликогена). 

2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 

гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 

редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 

Толенсовим реагенсом. 

2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 

објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 

2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 

наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
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међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 

и природу пептидне везе. 

2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 

секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 

активност протеина у живим системима. 

2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 

активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 

метала, кофактори и коензими, инхибитори). 

2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 

информација. 

2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 

метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 

мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 

се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 

биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 

једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 

изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 

киселина, који су организму потребни. 

 

Образовни профил: Фармацеутски  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ТРЕЋИ 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7,  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 6 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе  
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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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Закони одржања ● Схватање значаја закона 
одржања у физици 

 

● 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима   
● Лабораторијске вежбе  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи молекулско-
кинетичке теорије 
гасова 

● Стицање знања о 
молекулској структури 
супстанције и 
међумолекулским силама 

● Разумевање основних 
параметара гасног стања и 
гасних закона 

● 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 лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 

3. Флуиди ● Проширивање и 
продубљивање знања 
из статике и динамике 
флуида са посебним 
нагласком на примену у 
струци 

● Стицање знања о 
кретању тела кроз 
течности и гасове и 
примена у струци 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област МЕХАНИКА 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 
кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена 
знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације 
у кинематици и динамици.  
2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 
течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине 
тела.  
2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  
2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. 
Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао 
појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне 
инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 
хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 
осцилације.  
2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при 
кретању тела.  
2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, 
Бернулијеву једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  
2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 
појава код таласа; објашњава својства звука.  
2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 
коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења 
таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, 
периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 
 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање 
инерцијалних сила.  
2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности 
течности.  
2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна да 
решава сложене задатке о осцилацијама и таласима.  
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, пренос механичких 
таласа кроз течности и гасове, динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и таласи; користи уређаје и мерне 
инструменте за одређивање физичких величина, на пример, коефицијент површинског напона, модул еластичности, 
фреквенција осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање куглице која се котрља низ коси жлеб.  
2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања 
куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од његове 
редуковане дужине, амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 
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Образовни профил: Фармацеутски  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ЧЕТВРТИ 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 7, од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

49 7 / 

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Структура и основна 
својства чврстих тела 

 

● Стицање знања о структури 
чврстих тела 

● Разумевање физичких 
промена које настају при 
деформацији и загревању 
чврстих тела 

 

● 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 

● чврстих тела 
● схватање промене агрегатног стања 

чврстих тела 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима   
● Лабораторијске вежбе  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електростатика и 
електромагнетизам 

● Продубљивање знања из 
електростатике и 
електродинамик 

● 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)  

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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3. Таласна оптика ● Стицање знања из 
таласне оптике 

● 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 

●  

4. Елементи квантне 
физике 

● Стицање знања из 
квантне физике 

 

● разуме основне поставке 
квантне физике 

● разуме појам кванта енергије и 
појам фотона 

● зна шта је фотоефекат и 
Комптонов ефекат 

● зна принцип рада фотоћелија 
● разуме дуализам микрочестица 

●  
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, 
електростатичку заштиту, кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију 
наелектрисања у кретању, узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне 
индукције, принцип рада генератора наизменичне струје.  
2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични 
потенцијал) и разуме да се при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала.  
2.ФИ.1.3.3. Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник 
са струјом (Лоренцова и Амперова сила).  
2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност 
проводника и зна величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне 
струје (термогена отпорност, капацитивна и индуктивна отпорност).  
2.ФИ.1.3.5. Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон.  
2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним и магнетним појавама и решава једноставне 
проблеме и задатке користећи Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у пракси. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: електрично пражњење у гасовима, појаву индуковане ЕМС у различитим случајевима, 
самоиндукцију и међусобну индукцију, настајање, основне карактеристике и спектар електромагнетних таласа, својства 
магнетног поља Земље.  
2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између 
јачине електричног поља и потенцијала.  
2.ФИ.2.3.3. Користи оба Кирхофова правила при решавању проблема и задатака разгранатих струјних кола и уме да израчуна 
еквивалентну отпорност у колу једносмерне струје са серијском, паралелном или мешовитом везом. 2.ФИ.2.3.4. Зна отпорности 
у колу наизменичне струје и разлику између њих; примењује Омов закон за серијско RLC коло и уме да изрази активну снагу 
преко ефективних вредности наизменичне струје и напона.  
2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма; користи уређаје и 
мерне инструменте и на основу анализе добијених резултата долази до емпиријске зависности између физичких величина 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање спољашњег електричног поља на дипол, различито понашање дијамагнетика, 
парамагнетика и феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на основу тога, наводи примере практичне примене 
феромагнетика, магнетни хистерезис, принцип рада генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом закону 
електромагнетне индукције, принцип рада Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних таласа.  
2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног поља два или више тачкастих наелектрисања у различитој геометријској 
конфигурацији и да израчуна поље наелектрисаних тела применом Гаусове теореме.  
2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и магнетног поља и израчунава, на основу познатих релација, енергију 
електричног поља у плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду.  
2.ФИ.3.3.4. Повезујући знања о макропојавама у области магнетизма са честичном структуром, односно атомом, разуме 
микропојаве, на пример, на основу познавања магнетног момента струјне контуре, разуме магнетни момент атома и његову 
везу са орбиталним моментом.  
2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и експерименталне задатке, и формулише научна објашњења појава 
примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, не само у оквиру наставног 
предмета, већ их препознаје и решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, осмишљава начин решавања проблема у 
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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 
 

 
ДРУГИ РАЗРЕД 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

-  Математика 
-  Рачунарство и информатика 
-  Анатомија и физиологија 
-  Фармацеутско- технолошке  
операције и поступци,  
-  Прва помоћ 

 
-  Математика 
-  Патофизиологија 
-  Организација фармацеутске 
 делатности  
-  Фармацеутск технологија 
 

 
-  Математика 
-  Медицинска биохемија 
-  Основи клиничке фармације 
-  Токсикологија 
-  Фармацеутска хемија 
 

 
-  Математика 
- Броматологија са дијететиком   
-  Фармакологија 
-  Предузетништво  
-  Фармацеутск технологија 
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /14     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

102 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

57. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
58. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
59. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
60. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
61. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
62. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
63. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
64. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
65. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
66. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
67. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
68. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
69. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
70. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Увод у проучавање 
књижевног дела 

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

 разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

 објасни појам и функцију 
књижевности као уметности и однос 
књижевности и других уметности 

 наведе научне дисциплине које се 
баве проучавањем књижевности 

 познаје књижевне родове и врсте и 
разликује њихове основне одлике 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 
лик и идеју у књижевном делу 

 износи своје утиске и запажања о 
књижевном делу, тумачи његове 
битне чиниоце и вреднује га 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице („Први пут с оцем 
на јутрење“, „Антигона“, „Туга“ укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

здравственом психологијом, грађанским 
васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 
 Увод у проучавање књижевног дела (15 

часова) 
 

 

 
 
2. 
 
 
 

Књижевност старог 
века 

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

 објасни значај митологије за античку 
књижевност и развој европске 
културе 

 наведе имена аутора, називе 
обрађених дела и класификује их по 
културама којима припадају, 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
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књижевним родовима и врстама 
 тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 
 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 
 

разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице ( „Антигона“, 
„Гилгамеш“, „Илијада“) укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 

 Књижевност старог века (12 часова) 
 

 

 
 
3. 

Средњовековна 
књижевност 

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

 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 

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

 Посета Музеју Српске Православне цркве као 
час систематизације и утврђивања наставне 
теме. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, стручним предметима 
Оквирни број часова по темама 

 
 Средњовековна књижевност  
      (11 часова) 
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4. Народна књижевност Указивање на народну 
књижевност као израз 
колективног мишљења и 
осећања, ризницу народних 
обичаја, кодекс етичких норми 

 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 

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

 Народна књижевност се може обрадити по 
мотивима (рад у групама) 

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Поједине наставне јединице ( „Хасанагиница“, 
„Диоба Јакшића“) укључене су у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, 
ради развијања компетенција демократске 
културе. 

 Корелација са историјом, географијом, 
верском наставом... 

Оквирни број часова по темама 

 Народна књижевност (12 часова) 
 
 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

5. Књижевност 
хуманизма и 
ренесансе 

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

 наведе најзначајније представнике и 
њихова дела 

 објасни значење појмова хуманизам 
и ренесанса 

 наводи и на 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 
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Корелација са историјом, географијом, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Хуманизам и ренесанса (10 часова) 
 

 

6. Општи појмови о 
језику 

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

 објасни функцију језика и појам 
језичког знака 

 разуме природу модерног 
књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 
језика до 19. века 

 наведе дисциплине које се баве 
проучавањем језичког система 

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

Оквирни број часова по темама 

 Општи појмови о језику (4 часа) 
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7.  Фонетика Стицање знања из области 
фонетике (фонологије) и 
морфофонологије 
књижевног језика и 
способности да се та знања 
примене у говору и писању. 

 

 уме да се служи правописом 
 разликује гласовне алтернације 
 влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 
језика и да га примењује у говору 

 

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

Оквирни број часова по темама 

 Фонетика (9 часова) 
 

8.  Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

 примени знања о гласовним 
алтернацијама у складу са језичком 
нормом 

 примени употребу великог и малог 
слова у складу са језичком нормом 

 подели речи на крају реда у складу са 
језичком нормом 

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

 Наставна тема блиско повезана са аквионим 
планом пројекта „Квалитетно образовање за 
све“, као и предметом Српски језик и вештине 
комуникације. 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис  (10 часова) 
 

9.  Култура изражавања Оспособљавање ученика да 
користе различите облике 
казивања и функционалне 
стилове 

 опише стања, осећања, 
расположења, изрази ставове, донесе 
закључке у усменом и писаном 
изражавању 

 разликује функционалне стилове 
 препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 
функционалног стила 

 попуњава формуларе, уплатнице, 
захтеве и слично у складу са језичком 
нормом 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (19 часова) 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
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 препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
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невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
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условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
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СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
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максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
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говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
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(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/2014.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

105 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

71. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
72. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
73. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
74. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
75. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
76. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
77. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
78. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
79. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
80. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
81. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
82. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
83. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
84. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Барок, класицизам и 
просветитељство 

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

 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 српској 
књижевности 

 наведе особине  ликова у обрађеним 
делима и заузме став према њиховим 
поступцима  

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Посета Музеју Вука и Доситеја. 
 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем... 
Оквирни број часова по темама 

 Барок , класицизам, просветитељство (14 
часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 наведе представнике романтизма и 
њихова дела 

 уочава и образлаже одлике 
романтизма 

 изнесе свој суд о књижевним делима 
користећи стечена знања и сопствена 
запажања 

 препозна и усвоји вредности 
националне културе и 
разуме/поштује културне вредности 
других народа 
тумачи  уметнички свет и стваралачке 
поступке у структури обрађених дела 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Романтизам (25 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

 
 
3. 

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

 

 наведе представнике правца и 
њихова дела 

 дефинише одлике реализма и 
објасни их на 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 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, грађанским васпитањем, 
ликовном културом... 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Могућност гледања екранизације неких од 
дела реалистичке књижевности. 
 
 

Оквирни број часова по темама 
 

 Реализам (28 часова) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

4. Морфологија Систематизо-вање знања о 
врстама речи и њиховим 
облицима 

 одреди врсту речи и граматичке 
категорије 

 употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у складу са 
језичком нормом 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Морфологија (10 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

 

5. Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

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

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

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (5 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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6.  Култура изражавања Оспособљавање ученика да 
теоријска знања из 
граматике и правописа 
примењује у усменом и 
писаном изражавању у 
складу са језичком нормом, 
користе различите облике 
казивања и функционалне 
стилове 

 

 изражава размишљања и критички 
став према проблемима и појавама у 
књижевним текстовима и 
свакодневном животу 

 препозна одлике стручно-научног 
стила 

 примени одлике новинарског стила 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (23 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
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.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
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уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
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реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
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став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
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књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 
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Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 / 2014.    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

90 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

85. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
86. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
87. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
88. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
89. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
90. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
91. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
92. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
93. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
94. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
95. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
96. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
97. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
98. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Модерна Упознавање са основним 
одликама правца, 
представницима и њиховим 
делима 

 наведе одлике правца, представнике 
и њихова дела 

  уочи и тумачи модерне елементе у 
изразу и форми књижевног дела 

 анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове 
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Модерна (25) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
4. праћење остварености исхода 
5. тестове знања 
 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност између 
два рата 

Упознавање ученика са 
одликама међуратне 
књижевности, представницима 
и делима 

 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 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
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грађанским васпитањем, ликовном културом, 
стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Међуратна књижевност (30) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
 

 
 

 
 
3. 

Творба речи  Систематизовање знања о 
основним правилима 
грађења речи 

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

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 
 

Оквирни број часова по темама 

 Творба речи (9) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Лексикологија Упознавање ученика са 
основама лексикологије 

 препозна и одрeди вредност лексеме 
 уме да се служи речницима 
 наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Лексикологија (9 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

5. Правопис Оспособљавање ученика за 
примењивање знања из језика 
и правописа у складу са 
језичком нормом 

 примени правописна правила у 
писању сложеница, полусложеница и 
синтагми 

 скраћује речи у складу са прописаним 
правилима 

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

 Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 
 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (6 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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6.  Култура изражавања  Оспособљавање ученика да 
теоријска знања из 
граматике и правописа 
примењују у усменом и 
писаном изражавању 
 

 износи став, користи аргументе и 
процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању 
 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
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Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
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библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
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CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
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другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
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СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: четврти 
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Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /2014.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

87 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

99. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
100. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
101. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
102. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
103. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
104. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
105. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
106. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
107. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
108. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
109. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
110. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
111. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
112. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

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

 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 

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

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Могућност обраде савремене драме кроз 
повезивање са другим медијима -драмски 
текст као позоришна представа, радио драма 
или ТВ драма 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 
 Савремена поезија (12 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремена проза Упознавање са 
књижевнотеоријским 
појмовима, специфичностима 
савремене прозе, њеним 
представници-ма и делима 

 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  
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом, 
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стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 
 Савремена проза (27 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

 
 
3. 

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

 увиди разлику између 
традиционалне и  савремене драме 

 упореди драмски  књижевни текст са 
другим облицима његове 
интерпретације 
формулише личне утиске и запажања 
о драмском делу 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Приликом обраде драмског дела могућност 

посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 
 
 

Оквирни број часова по темама 
 Савремена драма (8) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Класици светске 
књижевности 

Упознавање са писцима и 
делима светске књижевне 
баштине 

 препозна свевременост  обрађених 
тема 

 тумачи дела износећи своја 
запажања и утиске и образложења о 
њима 

  

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

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 
 

Оквирни број часова по темама 

 Класици светске књижевности (8 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

5. Синтакса  Систематизовање знања из 
синтаксе 

 

 одреди синтаксичке јединице и 
њихову функцију  

 одреди типове независних и зависних 
реченица, типове синтагми и типове 
напоредних конструкција 

 разуме појам конгруенције 
 познаје систем глаголских облика 

 

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

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 

Оквирни број часова по темама 

 Синтакса (7 часова) 
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6. Правопис Оспособљавање ученика за 
примењивање знања из језика 
и правописа у складу са 
језичком нормом 

 примени правописне знаке у складу 
са језичком нормом 

 употреби знаке интерпункције у 
складу са језичком нормом 

  

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

 Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 
 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (5 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

7.  Култура изражавања  Усавршавање културе 
изражавања и неговање 
интересовања за праћење 
културних садржаја и 
критички однос према 
њима, као и 
оспособљавање за 
операционализацију 
функционалних стилова 

 напише есеј поштујући структуру ове 
књижевне врсте 

 састави биографију, молбу, жалбу, 
приговор… 

 процењује вредност понуђених 
културних садржаја 
 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
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CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  
CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
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темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
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(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
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књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
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колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
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књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 
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Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1 - 8 
 
 
 
 
 

1 Getting to know you  
2 Whatever makes you 
happy 
3 What’s in the news? 
4 Eat, drink and be 
merry! 
5 Looking forward 
6 The way I see it  
7 Living History  
8 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањепрочитан
их текстова. 

 Оспособљавање 
ученика за 
краткомонолошкоизлаг
ање и заучешће 
удијалогу настраном 
језикуиразменукраћих
писанихпорука. 

 Оспособљавањ 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 
краћихусмених 
иписаних текстова. 

 Оспособљавање 
ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик
а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене 
стручне литературе  у 
циљу информисања, 

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 разуме суштину разговора 
између двоје или више 
са/говорника; започиње, води и 
завршава једноставан разговор 
на теме од личног интереса и 
оне о свакодневном животу; има 
сасвим разумљив изговор; 

 ученик ће бити у стању да на 
једном од три нивоа: разуме 
реченице, питања и упутства из 
свакодневног говора; разуме 
општи садржај краћих, 
прилагођених текстова; разуме 
бројеве (цене, рачуне, тачно 
време); 

 у непознатом тексту препознаје 
познате речи, изразе и реченице 
(нпр. у огласима, на 
плакатима);  разуме општи 
садржај и смисао краћих 
текстова (саопштења, 
формулара са подацима о некој 
особи, основне команде на 
машинама/компјутеру, 
декларације о производима, 
упутства за употребу и 
коришћење); употребљава 
једноставне изразе и реченице 
да би представио свакодневне, 
себи блиске личности, 
активности, ситуације и 
догађаје; саставља кратак текст 
о одговарајућој теми; 

 на једноставан начин се 
споразумева са саговорником 
који говори споро и разговетно; 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
квантитет језичког материјала који је неопходан 
услов за било које учење језика.  
Такозвана комуникативно- интерактивна 
парадигма у настави страних језика, између 
осталог, укључује и следеће компоненете:  
усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
поимање наставног програма као динамичне,  
заједнички припремљене и ажуриране листе 
задатака и активности наставник је ту да омогући 
приступ и прихватање нових идеја ученици се 
третирају као одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чинууџбеници су само 
један од  ресурса; осим њих препоручује се и 
примена других извора информација и 
дидактичких материјала, поготову кад је реч о 
стручним темама учионица постаје простор који је 
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праћења иновација и 
достигнућа у области 
струке, усавршавања и 
напредовања.  

 
 

 
 
 
 

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); 

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

 напише кратко лично писмо, 
поруку, разгледницу, честитку; 

 преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова;  

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 
компакт диск, интернет итд.); 

 препознаје и правилно користи 
основне фонолошке 
(интонација, прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 разуме, прати и преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

могуће реструктурирати из дана у дан.  
Важан циљ у учењу страног језика у средњим 
стручним школама је овладавање језиком струке, 
и то у оноликој мери која је неопходна  да се језик 
користи ради  информисаности  и 
оспособљености за једноставну комуникацију у 
усменом и писаном облику на страном језику. Тај 
сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током 
четворогодишњен образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима везаним за 
квалификације струке.  
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује 
на страном језику прати исходе појединих 
стручних предмета и буде у корелацији са њима. 
Реализација наставе језика струке се много више 
огледа у развијању рецептивних вештина него 
продуктивних јер је сврха учења страног језика, у 
првој линији, усмерена на то  да се ученици 
оспособе да прате одређену стручну  литературу у 
циљу информисања, праћења иновација и 
достигнућа у области струке, усавршавања и 
напредовања.  
Стога је спектар текстова који се препоручују 
велики: шематски прикази, упутства о примени 
апарата, инструмената или пак материјала, 
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни 
текстови чији је садржај релевантан за тематске 
садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, 
програми сајамских активности и сл. 
Веома је битно у раду са таквим текстовима 
одредити добру дидактичку подршку. Добро 
осмишљени налози упућују на то да одређене 
текстове, у зависности од тежине и важности 
информација које они носе, треба разумети 
глобално, селективно или пак детаљно. 
Продуктивне вештине треба ограничити на строго 
функционалну примену реалну за захтеве струке. 
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То подразумева писање кратких порука, мејлова у 
оквиру пословне комуникације (поруџбенице, 
рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на 
основном нивоу било у директном контакту са 
саговорником или у телефонском разговору.  
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
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2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
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2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
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1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
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2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: други 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9  / 2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе / 

Циљевипредмета: 
Развијањесазнајнихиинтелектуалнихспособностиистицањепозитивногодносапремадругимкултурамаузуважавањеразличитостииусвајањезнањаиумењапотребни
хукомуникацијинастраномјезикууусменомиписаномоблику 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1 - 6 
 
 
 
 
 

1 Girls and Boys 
2 Time for a story 
3 Our interactive world 
4 Life’s what you make 
it 
5 Just wondering 
6 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањепрочитан
их текстова. 

 Оспособљавање 

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 разуме суштину разговора 
између двоје или више 
са/говорника; започиње, води и 
завршава једноставан разговор 
на теме од личног интереса и 
оне о свакодневном животу; има 
сасвим разумљив изговор; 

 ученик ће бити у стању да на 
једном од три нивоа: разуме 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
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ученика за 
краткомонолошкоизлаг
ање и заучешће 
удијалогу настраном 
језикуиразменукраћих
писанихпорука. 

 Оспособљавање 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 
краћихусмених 
иписаних текстова. 

 Оспособљавање 
ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик
а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене 
стручне литературе  у 
циљу информисања, 
праћења иновација и 
достигнућа у области 
струке, усавршавања и 
напредовања.  

 
 

 
 
 
 

реченице, питања и упутства из 
свакодневног говора; разуме 
општи садржај краћих, 
прилагођених текстова; разуме 
бројеве (цене, рачуне, тачно 
време); 

 у непознатом тексту препознаје 
познате речи, изразе и реченице 
(нпр. у огласима, на 
плакатима);  разуме општи 
садржај и смисао краћих 
текстова (саопштења, 
формулара са подацима о некој 
особи, основне команде на 
машинама/компјутеру, 
декларације о производима, 
упутства за употребу и 
коришћење); употребљава 
једноставне изразе и реченице 
да би представио свакодневне, 
себи блиске личности, 
активности, ситуације и 
догађаје; саставља кратак текст 
о одговарајућој теми; 

 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); 

 пише краћи текст о себи и свом 
окружењу; попуњава формулар 
где се траже лични подаци; 
пише кратке поруке релевантне 
за посао (место, термини 

се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
квантитет језичког материјала који је неопходан 
услов за било које учење језика.  
Такозвана комуникативно- интерактивна 
парадигма у настави страних језика, између 
осталог, укључује и следеће компоненете:  
усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
поимање наставног програма као динамичне,  
заједнички припремљене и ажуриране листе 
задатака и активности наставник је ту да омогући 
приступ и прихватање нових идеја ученици се 
третирају као одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чинууџбеници су само 
један од  ресурса; осим њих препоручује се и 
примена других извора информација и 
дидактичких материјала, поготову кад је реч о 
стручним темама учионица постаје простор који је 
могуће реструктурирати из дана у дан.  
Важан циљ у учењу страног језика у средњим 
стручним школама је овладавање језиком струке, 
и то у оноликој мери која је неопходна  да се језик 
користи ради  информисаности  и 
оспособљености за једноставну комуникацију у 
усменом и писаном облику на страном језику. Тај 
сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током 
четворогодишњен образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима везаним за 
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састанка); 

 напише кратко лично писмо, 
поруку, разгледницу, честитку; 

 преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова;  

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 
компакт диск, интернет итд.); 

 препознаје и правилно користи 
основне фонолошке 
(интонација, прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 разуме, прати и преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

квалификације струке.  
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује 
на страном језику прати исходе појединих 
стручних предмета и буде у корелацији са њима. 
Реализација наставе језика струке се много више 
огледа у развијању рецептивних вештина него 
продуктивних јер је сврха учења страног језика, у 
првој линији, усмерена на то  да се ученици 
оспособе да прате одређену стручну  литературу у 
циљу информисања, праћења иновација и 
достигнућа у области струке, усавршавања и 
напредовања.  
Стога је спектар текстова који се препоручују 
велики: шематски прикази, упутства о примени 
апарата, инструмената или пак материјала, 
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни 
текстови чији је садржај релевантан за тематске 
садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, 
програми сајамских активности и сл. 
Веома је битно у раду са таквим текстовима 
одредити добру дидактичку подршку. Добро 
осмишљени налози упућују на то да одређене 
текстове, у зависности од тежине и важности 
информација које они носе, треба разумети 
глобално, селективно или пак детаљно. 
Продуктивне вештине треба ограничити на строго 
функционалну примену реалну за захтеве струке. 
То подразумева писање кратких порука, мејлова у 
оквиру пословне комуникације (поруџбенице, 
рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на 
основном нивоу било у директном контакту са 
саговорником или у телефонском разговору.  
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
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свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
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2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
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2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
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чланци, приручници, сложена упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: трећи 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
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(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9  /   2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе / 

Циљевипредмета: 
Развијањесазнајнихиинтелектуалнихспособностиистицањепозитивногодносапремадругимкултурамаузуважавањеразличитостииусвајањезнањаиумењапотребни
хукомуникацијинастраномјезикууусменомиписаномоблику 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1 - 8 
 
 
 
 
 

1 A world of difference 
2 The working week 
3 Good times, bad times 
4 Getting it right 
5 Our changing world 
6 What matters to me 
7 Passions and fashions 
8 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањепрочитан
их текстова. 

 Оспособљавање 
ученика 
замонолошкоизлагање 
и заучешће удијалогу 
настраном 
језикуиразменукраћих
писанихпорука. 

 Оспособљавање 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 разуме суштину разговора 
између двоје или више 
са/говорника; започиње, води и 
завршава једноставан разговор 
на теме од личног интереса и 
оне о свакодневном животу; има 
сасвим разумљив изговор; 

 ученик ће бити у стању да на 
једном од три нивоа: разуме 
реченице, питања и упутства из 
свакодневног говора; разуме 
општи садржај краћих, 
прилагођених текстова; разуме 
бројеве (цене, рачуне, тачно 
време); 

 у непознатом тексту препознаје 
познате речи, изразе и реченице 
(нпр. у огласима, на 
плакатима);  разуме општи 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
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краћихусмених 
иписаних текстова. 

 Оспособљавање 
ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик
а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене 
стручне литературе  у 
циљу информисања, 
праћења иновација и 
достигнућа у области 
струке, усавршавања и 
напредовања.  

 
 

 
 
 
 

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; саставља кратак текст 
о одговарајућој теми; 

 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); 

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

 напише кратко лично писмо, 
поруку, разгледницу, честитку; 

 преводи, сажима и препричава 
садржај краћих усмених и 
писаних текстова;  

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 

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

 идентификује различита 
гледишта о истој теми 

 препознаје и правилно користи 
основне фонолошке 
(интонација, прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 коректно употребљава 
једноставне структуре користећи 
зависне реченице (уз одређене 
системске елементарне грешке 
које глобални смисао не доводе 
у питање) 

 разуме, прати и преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

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

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
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оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
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5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
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4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

  

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе / 
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Циљевипредмета: 
Развијањесазнајнихиинтелектуалнихспособностиистицањепозитивногодносапремадругимкултурамаузуважавањеразличитостииусвајањезнањаиумењапотребни
хукомуникацијинастраномјезикууусменомиписаномоблику 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1 - 6 
 
 
 
 
 

1 No fear! 
2 It depends how you 
look at it 
3 All things high tech 
4 Seeing is believing 
5 Telling it how it is 
6 Vocational texts  

 Kреирање добре, 
радне атмосфере. 

 Оспособљавање 
ученика 
заразумевањеусменог 
говора и прочитаних 
текстова. 

 Оспособљавање 
ученика 
замонолошкоизлагање 
и заучешће удијалогу 
настраном 
језикуиразменуписани
хпорука. 

 Оспособљавање 
ученика дапреводи, 
сажимаи 
препричавасадржај 
усмених иписаних 
текстова. 

 Оспособљавање 
ученика дакористе 
медијекао 
изворинформација 
иразвијајукритичкоми
шљење у везиса њима. 

 Оспособљавањеученик

По завршеним темама,ученик ће бити у 
стању дана једном од три нивоа:  

 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 

 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 
гледиштe 

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

 говори о утисцима, 
употребљавајуњи комплексније 

Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teachertalk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
квантитет језичког материјала који је неопходан 
услов за било које учење језика.  
Такозвана комуникативно- интерактивна 
парадигма у настави страних језика, између 
осталог, укључује и следеће компоненете:  
усвајање језичког садржаја кроз циљано и 
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а даовладају језиком 
струке,радиоспособље
ности закомуникацију у 
усменом и писаном 
облику, за праћење 
одређене стручне  
литературе у циљу 
информисања, 
усавршавања и 
напредовања, праћења 
иновација и достигнућа 
у области струке. 

 
 

 
 
 
 

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 

 пише 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 запосао 

 оствари комуникацију о 
основним темама 

 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, градације, 
трнасформације) 

 контролише граматичка знања и 
исправља своје грешке 

 разуме садржај и 
смисаоформулара, команде на 
машинама/компјутеру, 
декларације о производима, 
упутства за употребу и 

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

 пише текст о себи и свом 
окружењу; попуњава формулар 
где се траже лични 
подацирелевантни за посао 
(место, термини састанка); 

 користи садржаје медијске 
продукције намењене учењу 
страних језика (штампани 
медији, аудио/видео записи, 
компакт диск, интернет итд.); 

 идентификује различита 
гледишта о истој теми 

 препознаје и правилно користи 
фонолошке (интонација, 
прозодија, ритам) и 
морфосинтаксичке категорије 
(именички и глаголски наставци, 
основни ред речи); 

 разуме, пратии преводи 
одређену стручну литературу у 
циљу информисања, 
усавршавања и напредовања. 

 

текстови чији је садржај релевантан за тематске 
садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, 
програми сајамских активности и сл. 
Веома је битно у раду са таквим текстовима 
одредити добру дидактичку подршку. Добро 
осмишљени налози упућују на то да одређене 
текстове, у зависности од тежине и важности 
информација које они носе, треба разумети 
глобално, селективно или пак детаљно. 
Продуктивне вештине треба ограничити на строго 
функционалну примену реалну за захтеве струке. 
То подразумева писање кратких порука, мејлова у 
оквиру пословне комуникације (поруџбенице, 
рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на 
основном нивоу било у директном контакту са 
саговорником или у телефонском разговору.  
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи 
(први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 
свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 
комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 
Основни ниво 
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези 
са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из 
непосредног окружења и ради сопствених потреба. 
Средњи ниво 
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 
сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 
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оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво 
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове 
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 
интересовањима. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
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5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима). 
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
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4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава. 
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 
веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. Специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове 
и гледишта. 
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
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различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи). 
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима. 
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 
прецизно и детаљно. 
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и 
правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Француски језик 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 0 0 

Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе не 

Циљеви предмета: 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и 
поступци 

остваривањ
а наставних 
програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 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) 
 

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 

 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 

 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 са неке 
презентације или из дискусије везане за 
струку 

Активна 
настава 
Настава по 
улогама 
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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/стоматологије; 

 организација и процес 
рада у болници или 
здравственој установи 
(одељења, опис послова 
и  врсте услуга); 

 људски ресурси 
унутар струке : звања, опис 
послова, одговорности и 
обавезе, етички код; 

 прописана 
документација везана за 
струку (формулари на 
пријему, лекарски 
извештаји, болнички 
извештаји, рецепти и 
резултати); 

 алтернативне методе 
лечења 

 мере заштите и 

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

 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 
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очувања радне и животне 
средине (хигијена); 

 праћење новина у 
области струке; 

 пословна 
комуникација на страном 
језику релевантна за 
струку; 

 

 
 
3. 

    

     

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
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2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Француски језик 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 0 0 

Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе не 

Циљеви предмета: 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и 
поступци 

остваривањ
а наставних 
програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 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) 
 

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 

 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 

 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 са неке 
презентације или из дискусије везане за 
струку 

Активна 
настава 
Настава по 
улогама 
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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/стоматологије; 

 организација и процес 
рада у болници или 
здравственој установи 
(одељења, опис послова 
и  врсте услуга); 

 људски ресурси 
унутар струке : звања, опис 
послова, одговорности и 
обавезе, етички код; 

 прописана 
документација везана за 
струку (формулари на 
пријему, лекарски 
извештаји, болнички 
извештаји, рецепти и 
резултати); 

 алтернативне методе 
лечења 

 мере заштите и 

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

 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 
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очувања радне и животне 
средине (хигијена); 

 праћење новина у 
области струке; 

 пословна 
комуникација на страном 
језику релевантна за 
струку; 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 
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Назив предмета: Математика 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:  :   

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

 2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

ВЕКТОРИ 

 
 
Стицање основних знања о 
векторима 

 дефинише појам векторa  

 објасни појмове правац, смер и 
интензитет вектора 

 изврши операције са векторима 
(сабирање и  одузимање вектора, 
производ броја и вектора) 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (66 часова). 
 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 

 
 
2. 
 
 
 
 

 
 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

 Проширивање знања о 
скупу реалних бројева 

 Упознавање са 
појмовима апсолутна 
и релативна грешка 

 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 
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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 
 

 неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика; 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање; 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика; 

 инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду; 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија.  

 

 Вектори: нагласити разлику између скаларних 
и векторских величина. Истаћи повезаност са 
физиком – силе, брзина, убрзање су векторске 
величине, итд. 

 

 Реални бројеви: нагласити затвореност 
операција у одређеним скуповима и потребу 
да се постојећи скуп прошири новим. Садржаје 
о грешкама повезати састручним предметима,  
израчунавати апсолутну и релативну грешку 
конкретних мерења. 

 

 Пропорционалност: користити  што више 
конкретних примера из живота и струке ( нпр. 
примена рачуна мешања и процената код 
раствора). 

 

 Рационални алгебарски изрази: тежиште 
треба да буде на разноврсности идеја, сврси и 
суштини трансформација полинома и 
алгебарских разломака, а не на раду са 
компликованим изразима. 

 

 Геометрија: инсистирати на прецизности, 
уредности и правилној терминологији. 
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 Линеарне једначине и неједначине: истаћи 
повезаност између аналитичког и графичког 
приказа функције. Садржаје повезати са 
одговарајућим садржајима хемије, физике и 
примерима из свакодневног живота. 

  

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

5. активност ученика на часу; 
6. усмену проверу знања; 
7. писмену провера знања; 
8. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

  Вектори 4 часа 

  Реални бројеви 6 часова 

  Пропорционалност 10 часова 

 Рационални алгебарски изрази  12   часова 

  Геометрија  13 часова 

 Линеарне једначине и неједначине  13 
часова 

 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

   Проширивање знања о 
пропорцијама и 
процентном рачуну 

 Оспособљавање за 
примену пропорција и 
процената на 
решавање реалних 
проблеме 

 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 
пропорционалност две величне , 
примени je при решавању 
једноставних проблема и.  прикаже 
графички 

 реши проблем који се односи на 
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мешање две компоненте 
одреди непознату главницу, проценат 
или процентни износ 

 
 
 

4. 

 
 

РАЦИОНАЛНИ  
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

 

 Проширивање знања о 
полиномима 

 

 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 

 

 
 

5. 

 
 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 Проширивање знања  о 
геометрији 

 
 

 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 
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 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 непознатих 
елемената четвороугла 

формулише Талесову теорему и  
примени је на поделу дужи на n једнаких 
делова 

 
 
 

6. 

 
 
 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 
И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 Проширивање знања о 
линеарној једначини, 
нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 
графика функције и његову 
примену 

Примена знања о линеарним 
једначинама, системима и 
неједначинама на реалне 
проблеме 

 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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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор 
или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције . 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције). 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије,транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред 
геометријских објеката. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 
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Назив предмета: Математика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 

 1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 
ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 

 Упознавање са основним 
елементима тригонометрије  

 

 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 тригонометријских 
функција ако је позната вредност 
једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (68 часова). 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 
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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 

 неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика; 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање; 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика; 

 инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду; 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија. 

 Тригонометрија правоуглогтроугла: садржаје 
повезивати са одговарајућим примерима из 
живота, нпр. величина сенке. Поновити 
правила заокругљивања бројева на одређени 
број децимала. 

Оспособити ученике за употребу калкулатора као 
помоћног средства при решавању проблема 
применом тригонометрије.  

 Степеновање и кореновање: при 
проширивању скупа из кога је изложилац 
нагласити  перманентност особина 
степеновања. Оспособити ученике да помоћу 
калкулатора одреде вредности корена и 
степена датог броја. Комплексни бројеви: 
обрадити само основне појмове и чињенице 
које ће бити неопходне при изучавању 
садржаја о квадратној једначини.  

 

 Функција и график функције: приликом 
обраде користити  што више конкретних 
примера из живота и струке.  

 

 Квадратна једначина и квадратна функција: 
показати односе између решења и 
коефицијената, као и растављање квадратног 
тринома на чиниоце. Нацртати свих шест  
облика квадратне функције. Истаћи повезаност 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 
КОРЕНОВАЊЕ 

 Проширивање знања о  
степеновању и кореновању 

 Стицање основних 
знања о комплексним 
бројевима 

 наведе својства операција са 
степенима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 наведе својства  операција са 
коренима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 рационалише именилац разломка у 
једноставним случајевима 

 дефинише појмове имагинарна 
јединица и комплексан број 

 сабере, одузме, помножи и подели 
два комплексна броја 

 одреди конјугован број датог 
комплексног броја  

израчуна модуо комплексног броја 
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аналитичког и графичког приказа квадратне 
функције.  

 

 Полиедри и обртна тела: користити 
симулације пресека на рачунару. Садржаје 
повезати са стручним предметима и 
проблемима из свакодневног живота. 

 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

5. активност ученика на часу; 
6. усмену проверу знања; 
7. писмену провера знања; 
8. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

 Тригонометрија правоуглог троугла  8 часова 

 Степеновање и кореновање 12 часова 

 Функција и график функције 6 часова 

 Квадратна једначина и квадратна 
функција17 часова 

 Полиедри и обртна тела 17 часова 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 

ФУНКЦИЈА И ГРАФИК 
ФУНКЦИЈЕ 

 Упознавање основних 
својстава функција 

 Оспособљавање за 
представљање података 
различитим графичким 
облицима и анализу датих 
података 

 

 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 
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4. 

 
 

КВАДРАТНА 
ЈЕДНАЧИНА И 
КВАДРАТНА 
ФУНКЦИЈА 

 Стицање основних 
знања о квадратној 
једначини и 
квадратној функцији 

 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 

 

 

 
 

5. 

 
 

ПОЛИЕДРИ И ОБРТНА 
ТЕЛА 

 Проширивање знања о 
полиедрима и обртним 
телима 

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у 
други. 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање 
и кореновање и при томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
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2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама. 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине. 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате. 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима. 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор 
или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције  
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле. 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења,метричка својства и распоред 
геометријских објеката. 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму. 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 / 14    година. ) 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 

 1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 

2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

Експоненцијална и 
логаритамска 

функција 

 Упознавање основних 
особина експоненцијалне и 
логаритамске функције 

 Примена стечених знања 
на решавање 
једноставнијих 
експоненцијалних и 
логаритамских једначина 

 

 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 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (66 часова) 
 
 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или  

кабинету за математику 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тригонометријске 

функције 
 

 Проширивање знања о 
тригонометријским 
функцијама 

 

 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 

 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 
 упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 
технологија 

 

 Експоненцијална и логаритамска функција: 
важно је истаћи да су екпоненцијална и 
логаритамска функција инверзне. При 
решавању једначина указати на важност 
постављања одговарајућих услова.  

 

 Тригонометријске функције: графике 
основних тригонометријских функција увести 
преношењем вредности тригонометријских 
функција са тригонометријског круга. Пажњу 
посветити адиционим формулама из којих 
непосредно следи већина тригонометријских 
формула. 

 
 Аналитичка геометрија у равни: истаћи да је 

аналитичка геометрија на одређени начин  
спој алгебре и геометрије и повезати примену 
аналитичког апарата са решавањем одређених 
задатака из геометрије. Указати на везе 
између различитих облика једначине праве. 
Једначину кружнице обрадити у општем и 
канонском облику.  
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 Низови: примере низова узимати из разних 
области математике, (нпр. из геометрије) као и 
из свакодневног живота (нпр. неки изабрани 
проблем сложеног интересног рачуна, као 
увод у следећу наставну тему). 

 

 Елементи финансијске математике: користити  
што више конкретних примера из живота. 

 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

5. активност ученика на часу; 
6. усмену проверу знања; 
7. писмену провера знања; 
8. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

 Експоненцијална и логаритамска функција 
14 часова 

 Тригонометријске функције 15 часова 

 Аналитичка геометрија у равни 15 часова 

 Низови 7 часова 

 Елементи финансијске математике 7 часова 
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова 

 
 
3. 

 
 

Аналитичка 
геометрија  у равни 

 Стицање основних знања о 
аналитичкој геометрији 

 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 
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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 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

       Низови 

 Упознавање са појмом 
низа 

 Разумевање појмова 
аритметички и геометријски 
низ и примена на конкретне 
проблеме 

 

 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 
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5. 

 
 

Елементи финансијске 
математике 

 Упознавање са основним 
елементима финансијске 
математике 

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима. 
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2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор 
или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарнефункције . 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате. 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције). 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле. 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору,користећи формуле. 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни. 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења,метричка својства и распоред 
геометријских објеката. 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 
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Циљеви предмета:   :  

1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

Функције 

 Проширивање знања о 
особинама функцијама 

 Упознавање са  појмовима 
инверзна и сложена 
функција 

 Упознавање са појмом 
гранична вредност функције 

 дефинише појам функције и врсте 
функција (1-1, НА и бијекција) 

 користи експлицитни и имплицитни 
облик функције 

 објасни и испита монотоност 
функције, ограниченост, парност, 
периодичност и одреди нуле 
функције 

 нацрта и анализира елементарне 
функције 

 одреди граничну вредност функције 

 наброји важне лимесе 

 одреди асимптоте дате функције 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (56 часова) 
 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или  

кабинету за математику 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Извод функције 

 Разумевање појма извода 
функције 

 Оспособљавање за 
примену извода на 
испитивање својстава 
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 
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извода  

 испита и нацрта графике 
једноставних функција 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија  

 Функције: Значајније особине истаћи у приказу 
елементарних функција.За приказивање 
графика елементарних функција користити 
рачунар. Појам граничне вредности усмерити на 
ближе одређење појма непрекидности и за 
испитавање функције на крајевима домена тј. 
налажење асимптота.                   

Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција. 
 Извод функције: Примењујући знање из 

аналитичке геометрије о правој, увести ученике 
у област диференцијалног рачуна. Појам 
прираштаја представити и графички. 

Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција 
 Комбинаторика: при решавању задатака 

пребројавања разматрати варијације, 
пермутације и комбинације комбинаторним 
проблемима у којима нема понављања (без 
понављања). При обради новог градива 
користити  што више конкретних примера из 
живота . 

 Вероватноћа и статистика: при обради новог 
градива користити  што више конкретних 
примера из живота и струке. 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

5. активност ученика на часу; 
6. усмену проверу знања; 
7. писмену провера знања; 
8. тестове знања. 

Оквирни број часова по темама 

 Функције: 15 часова 

 Извод функције: 15 часова 

 Комбинаторика: 7 часова 
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 Вероватноћа и статистика 11 часова 
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 

Комбинаторика 

 Стицање основних знања из 
комбинаторике 

 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 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

      Вероватноћа и   
статистика 

 Стицање основних знања 
о вероватноћи и статистици 

 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 
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средину узорка, медијану узорка, 
мод узорка и дисперзију узорка) 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), 
израчунава чланове који недостају, као и суму коначног броја чланова низа. 
2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, 
логаритамске и тригонометријских 
функција синуса и косинуса. 
2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, примењује математичку индукцију и израз 
за суму бесконачног геометријског низа у једноставним случајевима. 
2.МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима. 
2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж 
координатних оса. 
2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности,периодичност, парност, монотоност, 
...). 
2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција. 
2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 
2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 
2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама. 
2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и 
тумачи их у реалном контексту). 
2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира,примењује и приближно израчунава брзину 
промене помоћу прираштаја.* 
2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама. 
2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема. 
2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама. 
2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и њихову расподелу. 
2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.* 
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2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 
2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина). 
2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 
2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност,стандардно одступање и 
дисперзију(варијансу).* 
2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.* 
2.МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела..* 
2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

 

Образовни 
профил: 

Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму. Сл. Гласник РС- Просветни гласник број 110-00-213/2019-03 / 10.7.2019. 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/ 2014    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 66  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Да 

Циљеви предмета: 
 
 

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

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Основе 
рачунарске 
технике 

Оспособљавање ученика за 
коришћење основних могућности 
рачунарског система 

 класификује фазе историјског 
развоја рачунара 

 наведе примере употребе 
рачунара у свакодневном животу 

 дефинише појмове хардвера и 
софтвера 

 објасни Фон Нојманов модел 
рачунара 

 разликује  јединице за меру 
количине података 

 разликује основне компоненте 
рачунара 

 разликује факторе који утичу 
на перформансе рачунара 

 разликује врсте софтвера 

 дефинише оперативни систем 
(ОС) и наводи његове главне 
функције 

 подешава радно окружење ОС 

 хијерархијски организује 
фасцикле и управља фасциклама и 
датотекама 

 разликује типове датотека 

 користи текст едитор 
оперативног система 

 црта помоћу програма за 
цртање у оквиру ОС 

 инсталира нови софтвер 

 компресује и декомпресује 
датотеке и фасцикле 

 обезбеђује  заштиту рачунара 
од штетног софтвера 

 инсталира периферне уређаје 

 наводи примере и предности 
умрежавања рачунара 

 манипулише дељивим 
ресурсима у локалној мрежи 

● Потребно је објаснити градацију „податак-
информација-знање” и утврдити значај 
информатике у прикупљању и чувању података, 
трансформацији у корисну информацију и 
интеграцији у знање 

● Кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, 
Unicode) могуће је обрадити и уз тему Текст 
процесор 

● корисно је да се ученицима укаже на једноставне 
кварове које могу сами препознати и отклонити 

● уводећи опште појмове, на пример: капацитет 
меморије, брзина процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових параметара на 
школским рачунарима (користећи „контролну 
таблу” оперативног система) 

● за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, 
направе листу компоненти и њихових 
карактеристика 

● ради постизања важног педагошког циља: развоја 
код ученика навике за самостално коришћење 
помоћне литературе, у овој наставној области 
ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем 
рачунарских часописа или интернета, опишу 
конфигурацију рачунарског система која у том 
моменту има најбоље перформансе 
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 управља штампањем 
докумената 

 примењује здравственe  и 
сигурноснe мерe заштите при 
коришћењу рачунара 

 објасни утицај коришћења 
рачунара на животну средину 

 примењује и поштује законскa 
решења у вези са ауторским 
правима и заштитом података 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основе рада у 
рачунарском 
систему 

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 

 

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 

 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
вештинама 

● При подешавању радног окружења посебну 
пажњу обратити на регионална подешавања 

● Објаснити ученицима значај хијерархијске 
организације фасцикли и докумената 

● Код копирања, премештања, брисања, 
претраживања датотека и фасцикли користити већу 
добро организовану фасциклу са више 
подфасцикли и датотека 
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3. 

Примена ИКТ 

Стицање знања, вештина и навика 
неопходних за успешно коришћење 
програма за обраду текста 

Оспособљавање ученика за израду 
презентација и њихово презентовање 

Оспособљавање ученика за рад са 
програмима за табеларне 
калкулације 

Оспособљавање ученика за тумачење 
и разликовање података и 
информација кроз табеларно, 
графичко, текстуално приказивање, 
проналажење примене, повезивање 
са претходним знањем из других 
предмета 

Оспособљавање ученика да одаберу 
и примењују одговарајућу 
технологију (алате и сервисе) за 
реализацију конкретног задатка 

 

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 

 

● инсистирати да се ученици навикавају да поштују 
правила слепог куцања 

● ученике треба упознати са постојањем два типа 
текст процесора – оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG 
система какав ће се обрађивати у оквиру предмета 

● ученике треба упознати са постојањем текст 
процесора који омогућавају дељење докумената и 
заједнички рад на њима преко интернета (рад у 
облацима)ученике треба упознати са логичком 
структуром типичних докумената (молби, 
обавештења, итд.), школских реферата, 
семинарских и матурских радова 

● за вежбу од ученика се може тражити да 
неформатирани текст уреде по угледу на уређену 
верзију дату у формату који се не може 
конвертовати у документ текст процесора (на 
пример, pdf-формат или на папиру), користити 
текстове прилагођене образовном профилу 

● указати на проблеме који могу да искрсну при 
покушају да се штампа документ када су 
инсталирани управљачки програми за више 
штампача 

● пожељно је да израду једноставнијих докумената 
ученици провежбају кроз домаће задатке 

● Практичну реализацију модула извести у неком 
од програма за израду презентација (слајд, WEB 
или презентације у „облацима” 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу кроз корелацију са стручним 
предметима 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика 
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тастатуре 

 

 
 
 
 
 
4.  

Интернет и 
електронска 
комуникација 

Оспособљавање ученика за 
коришћење Интернет-сервиса, 
коришћење ресурса локалне мреже и 
упознавање са принципом 
функционисања глобалних мрежа 

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 

 

● вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања 
требало би да су у функцији овог, али и других 
предмета, како би се код ученика развијала навика 
коришћења интернета за прикупљање информација 
за потребе наставе 

● преузимање датотека са веба вежбати на 
датотекама разних типова (текст, слика, клип) 

● ученицима треба објаснити како раде 
претраживачки системи и о чему треба водити 
рачуна да би се остварила ефикаснија претрага 

● израда презентације се може илустровати на 
примеру неке од обрађених тема ради утврђивања 
и систематизовања изабране теме 

● одељење се може поделити на групе које ће 
креирати презентације свих наставних тема које су 
обрађене 

● ученике упутити да коришћењем интернета дођу 
до садржаја битних за израду презентације на 
задату тему 

● ученицима треба дати критеријум оцењивања 
презентација – које ће самостално радити – 
заснован на бодовању свих битних елемената 
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презентације 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9  /2015.година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 

Циљеви предмета: 
 

14. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
15. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
16. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
17. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 
18. 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); 

19. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 
20. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 
 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

 
Српска држава и 

државност 

 Проширивање знања о 
настанку модерне српске 
државе и најважнијим 
одликама српске 
државности. 

 Развијање свести о значају 
средњовековне државности 
за настанак модерне српске 
државе. 

 Уочавање улоге  знаменитих 
личности у развоју српске 
државности. 

 Разумевање најзначајнијих 
идеја модерног доба и 
њиховог утицаја у процесу 
стварања српске државе. 

      Разумевање       
      међународног контекста    
      у коме настаје и постоји  
      српска држава. 

 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 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
 Српска држава и државност – 30часовa; 
 Српски народ у југословенској држави – 

16часова; 
 Достигнућа српске културе – 12часова; 
 Српски народ и Србија у савременом  
свету – 8часова. 
Препоруке за реализацију наставе: 
 структура програма конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре, 

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
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како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, која је у 
основи сваког сазнања, 

 наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да би 
оптеретили памћење ученика, већ да би им 
историјски догађаји, појаве и процеси били 
предочени јасно, детаљно, живо и динамично,  

      посебно место у настави историје имају  
питања, како она која поставља 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српски народ у 
југословенској 
држави 

 Проширивање знања о 
југословенској идеји и 
носиоцима идеје стварања 
југословенске државе. 

 Разумевање међународног 
контекста у коме настаје 
југословенска држава. 

 Проширивање знања о 
одликама југословенске 
државе. 

 Проширивање знања о 
положају српског народа у 

 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 друштвено-
политичких система који су постојали 
у југословенској држави; 

 уочи и разуме међународни положај 

 наставник ученицима, тако и она која долазе 
од ученика, подстакнута оним што су чули у 
учионици или што су сазнали ван ње 
користећи различите изворе информација, 

 добро осмишљена питања наставника имају 
подстицајну функцију за развој историјског 
мишљења и критичке свести, не само у фази 
утврђивања и систематизације градива, већ и у 
самој обради наставних садржаја, 

 у зависности од циља који наставник жели да 
оствари, питања могу имати различите 
функције, као што су: фокусирање пажње на 
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југословенској држави. 
 Уочавање улоге  знаменитих 

личности у политичком 
животу југословенске 
државе. 

      Сагледавање  
      међународног положаја  
југословенске државе. 

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 

неки садржај или аспект, подстицање 
поређења, трагање за појашњењем, 

 настава би требало да помогне ученицима у 
стварању што јасније представе не само о томе 
шта се десило, већ и зашто се то десило и 
какве су последице из тога проистекле,у 
настави треба што више користити различите 
облике организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, 
радионице или домаћи задатак),  

 да би схватио догађаје из прошлости, ученик 
треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику 
помоћ може пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и других извора 
историјских података (документарни и играни 
видео и дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење културно-
историјских споменика и посете установама 
културе, 

 коришћење историјских карата изузетно је 
важно јер омогућавају ученицима да на 
очигледан и сликовит начин доживе простор 
на коме се неки од догађаја одвијао, 
помажући им да кроз време прате промене на 
одређеном простору,  

 треба искористити и утицај наставе историје на 
развијање језичке и говорне културе 
(беседништва), јер историјски садржаји богате 
и оплемењују језички фонд ученика, 

 у раду са ученицима неопходно је имати у 
виду интегративну функцију историје, која у 
образовном систему, где су знања подељена 
по наставним предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање о повезаности 
и условљености географских, економских и 
културних услова живота човека кроз простор 
и време, 

 пожељно је избегавати фрагментарно и 
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изоловано учење историјских чињеница јер 
оно има најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању других знања и 
вештина, 

 у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 

одређене теме, по могућности, треба реализовати 
са одговарајућим садржајима из сродних 
предмета. 

 
 
3. 

Достигнућа српске 
културе 

 Разумевање појма српског 
културног простора. 

 Развијање свести о 
вишевековном 
континуитету српске 
културе. 

 Сагледавање српске културе 
као дела европске културног 
наслеђа. 

 Проширивање знања о 
највишим дометима и 
представницима српске 
културе. 

 Развијање свести о значају 
образовања за општи 
културни напредак. 

 Уочавање промена у 
свакодневном животу код 
Срба кроз векове. 

 

 разликује периоде у којима су 
настала најзначајнија дела српске 
културе; 

 упореди одлике српске културе 
различитих периода; 

 објасни утицаје историјских збивања 
на културна кретања;  

 опише одлике свакодневног живота 
код Срба у различитим епохама и 
областима; 

       именује најважније личности које  
       су заслужне за развој српске  
       културе. 
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4 Српски народ и Србија 
у савременом свету 

 Разумевање политичких и 
економских односа у 
савременом свету. 

 Сагледавање међународног 
положаја Србије. 

 Проширивање знања о 
најзначајнијим 
међународним 
организацијама и чланству 
Србије у њима. 

      Проширивање знања о    
      последицама научно-  
      технолошког развоја на  
      живот савременог  
      човека. 

 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. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА-основни ниво 
2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке. 
 2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом контексту.  
2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на историјској карти.  
2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – основни ниво 
 2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите изворе информација о прошлости и садашњости у функцији 
истраживања. 
 2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора. 
 2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација. 
 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и саопштава резултате самосталног елементарног истраживања.  
2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног истраживања уз употребу текстуалне word датотеке (фајла). 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -основни ниво 
2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и процеса. 
 2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене државе и друштва.  
2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа.  
2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности, догађаје и појаве из прошлости народа, држава, 
институција. 
 2.ИС.1.3.5. Уочава елементе интеркултуралних односа и препознаје вредности друштва заснованог на њиховом неговању.  
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2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и савремени контекст поштовања људских права и активно учествује у интеркултуралном 
дијалогу. 
 2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице историјских конфликата и криза са циљем развијања толеранције, културе 
дијалога и сензибилитета за спречавање потенцијалних конфликата. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -средњи ниво 
 2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова.  
2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски простор на географској карти. 2.ИС.2.1.3. 
Објашњава и повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из националне и опште историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – средњи ниво 
 2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација о прошлости и садашњости и примењује их у 
истраживању и презентацији. 
 2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација и уочава њихове последице. 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -средњи ниво 
 2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог историјског трајања и уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 
савремени и историјски контекст. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -напредни ниво 
 2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског простора у различитим периодима, уз употребу историјске, 
географске и савремене политичке карте. 
 2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – напредни ниво 
 2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања различитих извора информација о прошлости и садашњости. 
2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте историјске појаве на основу различитих 
историјских извора. 
 2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног елементарног истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 
закључке. 2.ИС.3.2.4. Писано и графички презентује резултате елементарног истраживања уз употребу нових технологија.  
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА – напредни ниво 
2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на основу добијених резултата изводи закључке. 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

  30 

Недељни фонд часова   6 

Подела одељења у групе Дели се у групе (до 15 ученика) 

Циљеви предмета: 
 
5. Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа, теорије ликовне уметности и технологије ликовних материјала; 
6. 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; 

7. Развијање визуелног опажања и памћења, естетских критеријума, стваралачког и критичког мишљења;  
8. Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и друштвеном окружењу. 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Теорија обликовања 
 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 

 Формирање свести о значају 
и повезаности  уметности са 
природом, друштвом и 
науком; 
 

 Разумевање значења 
ликовног дела; 

 
 

 Оспособљавање за 
изражавање ставова,  
доживљаја и емоција 
креативним коришћењем 
визуелних средстава; 

 

 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 своје ставове, 
доживљаје и емоције креативно 
користећи ликовни језик; 

 

На почетку теме ученике треба упознати са 
циљевима, садржајима, активностима и исходима 
наставе / учења, као и са претходном ситуацијом, 
планом рада и начинима вредновања остварених 
резултата. 
 
Облици наставе 
Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 

 индивидуални;  

 фронтални;  

 рад у паровима;   

 групни.  
Место реализације наставе 
 
 Кабинет за наставу ликовне културе или 

ликовни атеље. 
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и значења 
ликовног дела; 

 Визуелне 
комуникације;  

 Линија;  
 Величина и облик;  
 Простор;  
 Светлост;   
 Површина и 

текстура; 
 Боја;  
 Композиција  

(Компоновање 
различитих 
ликовних 
елемената и 
принципи 
компоновања); 

 

 
Препоруке за реализацију наставе  

 Користити у настави сва доступна аудио-
визуелна средства, према могућностима 
приказати презентацију или документарни 
филм; 

 Омогућити ученицима да неспутано износе 
идеје уз уважавање њихових предлога и да 
самостално формирају и образлажу ставове; 

 Омогућити развој способности према 
индивидуалним могућностима; 

 Мотивисати ученике да самостално долазе до 
решења проблема кроз ликовно изражавање 
и стварање; 

 Подстицати ученике на процену свог ликовног 
рада и радова других; 

 Кроз задатке који се односе на уметничко 
наслеђе ученике уводити у тимски рад и 
коришћење различитих извора информација; 

 Садржаје уметничког наслеђа обрадити 
сажето, на карактеристичним примерима са 
нагласком на национално културно и 
уметничко наслеђе; 

 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 колонијама, сарадњу са 
уметницима и институцијама културе. 

 
Оцењивање 

 Оцењивање вршити кроз: 
 

 Праћење остварености исхода; 
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 Активност на часу. 
 

 
 
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 

 Стицање функционалних 
знања из уметничког 
наслеђа; 
 

 Формирање свести о значају 
очувања светског и 
националног уметничког 
наслеђа; 

 
 

 Формирање естетских 
критеријума; 
 

 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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локалитет у 

Србији, утицај 

византијске 

уметности на 

српску 

средњовековну 

уметност...); 

 
 
3. 

Практичан рад 
 
 Средства за 

ликовно 
обликовање;  

 Цртање;  
 Сликање;  
 Графика;  
 Вајање  и 

обликовање 
различитих 
материјала;  

 Савремени медији 
у ликовној 
уметности.  

 

 
 Стицање знања о врстама, 

својствима и могућностима 
коришћења различитих 
ликовних техника и 
материјала; 
 

 Оспособљавање за 
коришћење различитих 
ликовних материјала и 
техника и правилно и 
безбедно руковање 
прибором; 

 
 Развијање креативности. 

 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. 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 

 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА 

Разред: први 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број9,  2015. године 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 61 5 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

Циљеви предмета: 

 

12. Развијање функционалне писмености - природно-научне и техничке; 

13. Стицање знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумевање основних физичких закона; 

14. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 

15. Развијање свести о значају експеримента при упознавању, разумевању и проверавању физичких законитости; 

16. Стицање способности за уочавање, формулисање и решавање једноставнијих проблема; 

17. Схватање значаја физике за технику и природне науке; 

18. Развијање способности и вештина за примену знања из физике у струци; 

19. Стицање знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

20. Развијање правилног односа ученика према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

21. Стицање основних сазнања о процесима и производима различитих технологија; 

22. Развијање радних навика и одговорности. 
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Ред. 

број 

 

 

 

Тема 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Увод у физику 

● Схватање значаја физике 

као науке и њене 

повезаности са другим 

наукама. 

● Проширивање знања 

офизичким величина  

 

● 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  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања   

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

● теоријска настава са демонстрационим 

огледима  (61 час) 

● Лабораторијске вежбе (5 часова) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинематика 

● Разумевање основних 

кинематичких величина и 

закона 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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3. 

 

 

Динамика 

● Разумевање основних 

динамичких величина и 

Њутнових закона 

● Стицање основних знања о 

гравитацији 

● 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  

        грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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4. 

 

 

Кружно и ротационо 

кретање 

● Упознавање величина 

везаних за кинематику и 

динамику кружног и 

ротационог кретања 

 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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5. 

 

 

Термодинамика 

● Упознавање основних 

појмова и процеса у 

термодинамици 

● разуме појмове унутрашња енергија 

и  количина топлоте  

● дефинише термодинамичке 

принципе 

● разуме појам коефицијента корисног 

дејства 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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6. 

 

 

Електрично и 

магнетно поље 

● Проширивање знања 

из електростатике 

● Проширивање знања о 

једносмерној струји и 

упознавање 

карактеристика  

наизменичне струје 

● Упознавање 

карактеристика 

магнетног поља 

електричне струје 

● схвати појам наелектрисања и знаће 

начине наелектрисавања  тела 

● разуме Кулонов закон  

● разуме како настаје једносмерна 

струја 

● опише особине магнетног поља 

сталних магнета и  

        магнетног поља електричне струје 

● разуме појам магнетног флукса и 

појаву електромагнетне индукције 

● опише својства наизменичне струје 

● изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 

наставним средствима, изврши 

потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 

● користити мултимедијалне презентације 

● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 

научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 

физике у будућем позиву и свакодневном 

животу кроз примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  

 

 

 

 

Област МЕХАНИКА 

Основни ниво: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 

кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена 

знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације 

у кинематици и динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 

течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине 

тела.  

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. 

Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао 

појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне 

инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 

Средњи ниво: 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 

хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 

осцилације.  

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при 

кретању тела.  

2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, 

Бернулијеву једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  

2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 

појава код таласа; објашњава својства звука.  

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 

коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења 

таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, 

периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: географија 

Разред: први 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9 /   2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 - - 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе - 

Циљеви предмета: 
 
17. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 
18. Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози  Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи; 
19. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије;  
20. Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама  и територијалном размештају становништва; 
21. Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 
22. Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у мултиетничком, 

мултикултуралном и мултијезичком свету; 
23. Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју; 
24. Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне 

средине. 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 

Увод  Стицање знања о предмету 
проучавања, подели, 
значају и месту географије 
у систему наука 

 

 дефинише  предмет изучавања, 
значај, развој и место  географије у 
систему наука 

 разликује природне и друштвене 
елементе географског простора и 

-коришћење савремених електронских помагала, 
аналогних и дигиталних географских карата 
-коришћењеинформација са Интернета 
-коришћење интерактивних метода рада 
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 Уочавање и схватање 
корелативних 
односаизмеђу географије 
идругих природних и 
друштвених наука 

  

схвата  њихове узајамне  узрочно-
последичне везе и односе  

 одреди  место географије у систему  
наука  

 препозна значај и практичну 
примену географских сазнања 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремене 
компоненте 
географског положаја 
Србије 

 Проширивање знања о 
положају, месту и улози  
Србије на Балканском 
полуострву и југоисточној 
Европи 

 

 Сагледавање сложених    
друштвено-
економскихпроцеса и 
промена у  jугоисточној 
Европи на Балканском  
полуострву и у нашој 
држави, уочавaњем  
општих географских 
карактеристика 

 

 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 политичкој карти 

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

 
 
3. 

Природни ресурси и 
њихов економско 
географски значај 

 Стицање нових и 
продубљених знања о 
природи Србије и њеном 
утицају  на живот и 
привредне делатности 
људи 

 

 Сагледавање физичко-
географских компонената 
простора Србије и 
разумевање  њиховог 
значаја  за живот људи и 
могућности развоја 
привреде 

 

 одреди у геолошком саставу Србије 
заступљеност стена различите 
старости, састава и порекла, 
значајних за појаву руда и минерала 

 лоцира у оквиру геотектонске 
структуре Србије велике целине: 
Српско-македонску масу, Карпато-
балканиде, Унутрашње динариде, 
Централне динариде и Панонску 
депресију и објасни њихов постанак 
(деловање унутрашњих тектонских и 
спољашњих сила) 

       идентификује основне макро-целине      
рељефа 
Србије: Панонски басен  и        Планинску 

коришћење савремених електронских помагала, 
аналогних и дигиталних географских карата 
-коришћењеинформација са Интернета 
-коришћење интерактивних метода рада 
Вредновање остварености исхода  
вршити кроз 
-праћење остварености исхода 
-тестови  
знања 
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област 

 кратко опише постанак Панонског 
басена, одвоји панонску Србију: 
Панонску низију и јужни обод 
Панонског басена са прегледом 
главних елемената рељефа  

 одреди планинску област и направи 
картографски преглед громадних, 
карпатско-балканских, динарских 
планина и већих котлина  

 објасни елементе и факторе климе, 
разликује климатске типове у Србији 
и њихове одлике 

 направи преглед водног богатства 
Србије: одреди на карти развођа 
сливова, лоцира транзитне и 
домицилне реке, објасни постанак, 
поделу и значај језера и 
термоминералних вода  

закључује о економском значају вода за 
снабдевање насеља, наводњавање тла, 
производњу хидроенергије, 

 
4. 

Становништво Србије 
 

 

 Проширивање знања о 
демографском развоју и 
распореду становништва у 
Србији  

 

 Уочавaње 
демографскихпроблема и 
могућности њиховог 
превазилажења за 
свеукупни друштвено-
економски развитак наше 
земље 

 

 Формирање свести 
онеговању националног и 

 

 опише антропогеогра-фска обележја 
и  историјско-географски 
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 
демографскеодлике; објашњава их, 
врши предвиђања и изводи 
закључке 

 дефинише појмове: наталитет, 
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културног идентитета 
 

морталитет и природни прираштај 
дефинише појам миграције и разликује 
наше становништво у    Европи и 
ваневропским континентима. Однос 
дијаспоре и Србије 

5. 
 

Насеља Србије  Проширивање знања о 
насељима и факторима 
њиховог развоја 
 

 Разумевање вредности 
сопственог културног 
наслеђа и повезаности са 
другим културама и 
традицијама 
 

 Развијање свести о 
вредности и значају 
антропогених културних 
добара 

 
 

 дефинише појам насеља 

 објасни  постанак, развој и 
размештај насеља Србије 

 наведе факторе развоја и 
трансформације насеља и њихових 
мрежа и система 

 лоцира градске центре Србије 

 образложи  улогу градских центара у 
регионалној организацији Србије 

 лоцира осовине (појасеве) развоја 
Србије: Дунавско-савска, Велико-
моравска и Јужно-моравска 

 разликује врсте, функције и типове 
насеља. 

 опише карактеристике урбаних 
целина. 

разликује  значење појмова 
урбанизација, деаграризација, 
индустријализација и терцијаризација, 
именује антропогена културна добра и 
објасни њихову заштиту 

 

6. 
 

Привреда Србије  Проширивање и 
продубљивање знања о 
привреди Србије и њеним 
основним 
карактеристикама 

 
Сагледавање потенцијала и  
могућности Србије за њену 
конкурентност у светској 
привреди 

 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 
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смислу(шумарство, лов и риболов), 
наведе значај пољопривреде 
 

 препозна основне функције 
шумарства,  значај шума, факторе 
који их угрожавају и мере заштите  

 утврди значај лова и риболова 

 дефинише значај Енергетике и 
Рударства; наведе енергетске 
ресурсе и минералне сировине и 
направи  њихов картографски 
преглед на територији Србије 

 објасни појмове: индустрија и  
индустријализација, одрживи развој 
и наведе факторе развоја и 
размештаја, поделу индустрије и 
њен значај   

 анализира утицај природних и 
друштвених фактора на развој 
саобраћаја, кратко опише врсте 
саобраћаја и њихов значај 

 направи   картографски преглед 
главних друмских и железничких 
праваца у Србији, пловних река и 
канала, већих лука и аеродрома 
 

         дефинише појмове: трговина, 
трговински и платни биланс и одреди 
значај трговине , анализира утицај 
природних и друштвених фактора на 
развој туризма, дефинише и наведе 
поделу туризма 

7. Регионалне целине 
Србије 
 

Стицање и проширивање 
географских знања 
орегионалним целинамаСрбије 
и сагледавање њихових 
специфичности 

 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 
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друштвене одлике 

 потврди на карти Србије границе 
Шумадије и Поморавља и наведе 
њихове природне и друштвене 
одлике 

 препозна на карти Србије границе 
западне Србије иопише њене 
природне и друштвене одлике 

 идентификује на карти Србије 
Старовлашко-рашку висију уз 
анализу њених природних и 
друштвених одлика 

 лоцира на карти Србије границе 
источне Србије и наведе њене 
природне и друштвене одлике 

препозна на карти Србије границе јужног 
Поморавља и препозна његове 
природне и друштвене одлике,потврди 
на карти Србије границе Косова и 
Метохије и дискутује о његовим 
природним и друштвеним одликама 

 
8. 
 

Србија и савремени 
процеси у Европи и 
свету 
 

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

 
 Стварање реалне слике о 

Србији у светским 
размерама и 
савремениммеђународним 
процесима 

 

 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 Балканулоцира 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, 
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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 
УН,дефинише појам глобализације и 
разликује одлике политичке, 
територијалане, економске, 
културне и другe видовe 
глобализације. 

 

Општи стандарди постигнућа 1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ–основни ниво 
2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 
компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 
планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 
временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у свом 
окружењу 
2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ–основни ниво 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 
(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, информације из 
медија, интернет) за прикупљање и представљање географских података у локалној 
средини, Републици Србији и земљама у окружењу 
2.ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних услова и ресурса у локалној средини, Републици 
Србији и региону и разуме њихов значај за 
економски развој. 
2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за опстанак и напредак људског 
друштва и привредни развој. 
2.ГЕ.1.2.5. Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној средини, 
Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна 
испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе кише, поплаве, суше) и 
учествује у активностима за њихово решавање. 
3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-основни ниво 
2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и њихов утицај на неравномеран 
регионални развој Републике Србије и земаља у окружењу. 
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2.ГЕ.1.3.2. Наводи географске факторе који утичу на размештај становништва, насеља и 
привреде у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски развој (природни и мeханички) и структуре 
становништва у Републици Србији и земљама у окружењу 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-основни ниво 
2.ГЕ.1.4.1. Објашњава математичкогеографски, физичкогеографски, економскогеографски 
и војностратешки положај Републике Србије. 
2.ГЕ.1.4.2. Описује природногеографске и друштвеногеографске одлике локалне средине и 
Републике Србије. 
2.ГЕ.1.4.3. Издваја регионалне целине у Републици Србији и описује њихов неравномеран 
развој. 
2.ГЕ.1.4.4. Наводи природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 
разуме потребу за њиховим очувањем и унапређивањем. 
1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање географских 
карата различитог размера и садржаја. 
2.ГЕ.2.1.2.* Разуме значај и могућности практичне примене географског информационог 
система (ГИС). 
2.ГЕ.2.1.3.* Дефинише просторни план и објашњава значај просторног планирања за 
укупан развој одређене територије. 
2.Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских 
делатности. 
2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних ресурса у Републици Србији, 
региону и Европи и објашњава њихов утицај на економски развој. 
2.ГЕ.2.2.4. Описује настанак, развој и последице еколошких проблема на локалном и 
националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 
3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-средњи ниов 
2.ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географских фактора на демографски развој, размештај 
становништва, насеља и привреде у свету. 
2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, незапосленост, 
глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и наводи мере за 
њихово превазилажење. 
2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе који утичу 
на њихов настанак и развој 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.4.1. Објашњава историјскогеографске факторе и процењује њихов утицај на 
друштвене и економске токове у Републици Србији и земљама у окружењу. 
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2.ГЕ.2.4.2. Описује факторе који утичу на неравномеран регионални развој у Републици 
Србији и предлаже решења за ублажавање тих разлика. 
2.ГЕ.2.4.3. Објашњава трансформације регија на националном нивоу и препознаје правце 
њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.2.4.4. Описује природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 
учествује у акцијама за њихову заштиту и унапређивање 
1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке резултате (географске 
карте, сателитске снимке, статистичке податке, научну литературу, географске часописе, 
информације из медија, интернет); изводи закључке и предлаже мере за решавање 
друштвених проблема. 
2.ГЕ.3.1.2.* Примењује географски информациони систем (ГИС) за креирање 
једноставних географских карата. 
2.ГЕ.3.1.3.* Анализира значај чинилаца развоја у просторном планирању (људи, природа, 
друштвено богатство, инфраструктура, мрежа и систем насеља). 
2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, система и 
природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава узроке који су 
утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 
2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.2.2. Анализира геохронолошки развој планете Земље. 
2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и њихов 
утицај на економски развој Републике Србије. 
2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу и 
познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 
3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-напредни ниво 
2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске развијености 
различитих регија у свету. 
2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, 
глобализација, депопулација, неравномеран размештај становништва, пренасељеност 
градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове на глобалном 
нивоу. 
2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и национално тржиште 
и анализира факторе који утичу на њихов развој 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природних и 
културних добара у Републици Србији 
2.ГЕ.3.4.2. Анализира географске факторе и њихов утицај на развој регионалних целина на 
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глобалном нивоу. 
2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на глобалном нивоу и познаје правце 
њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.3.4.4. Описује геодиверзитет, биодиверзитет и заштићена подручја у Републици 
Србији 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: Први  

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9, 2015 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

Циљеви предмета: 

 Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  

  Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;  

 Развој хемијске научне писмености;  

 Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;  

  Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;  

  Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијсим лабораторијама и 
свакодневном животу;  

  Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  

  Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;  

  Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  

  Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  

  Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;  

  Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;  

  Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању. 
 
 

Ред. 
број 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

 
Начини и поступци остваривања наставних 
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стању да: програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
Структура супстанци 

 Разумевање концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци 

 Разумевање односа између 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

 Разумевање условљености 
својстава супстанци типом 
хемијске везе 

 Разумевање утицаја 
међумолекулских сила на 
физичкасвојства супстанци 

 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  

 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 
какоформираводонична веза и њен 
значај у процесу растварања и у 
биолошким системима  

- На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
 
- -  Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
-Континуирана припрема за часове (добро 
испланирати сваки час полазећи од оперативних 
задатака, према њима формулисати циљеве 
часа и изабрати методе које ће на датом 
садржају ученицима омогућити да формирају 
знања и вештине) 
 - планирање наставе на годишњем и месечном 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 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 
 
 

нивоу 
 - користити што више активне методе рада које 
ће и ученику омогућити да буде што активнији и 
самосталнији у раду 
 -- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и 
омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 
 - добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се 
њима проверава ниво знања прецизиран у 
опетативним задацима и у којој мери се 
подстиче формирање целовитог знања, односно 
формирање система појмова 
 - што интересантније изводити наставу хемије, 
подстицањем критичког мишљења код ученика, 
и способности извођења закључака, 
дискутовања , извештавања 
 - за објашњавање апстрактних хемијских 
појмова користити огледе које демонстрира 
наставник или ученици 
 - активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку 
тему имајући у виду које способности ученици 
треба да развију; - правилно бирати и 
комбиновати различите облике рада на часу 
 - користити стручну литературу, Интернет, што 
ће ученицимапомоћи да анализирају неку 
појаву, дискутују, праве извештаје; - 
комбиновати разне врсте дидактичких 
материјала илустрације, слике, графиконе, 
дијапозитиве 

 

 
 
2. 
 
 

 
Дисперзни системи 

 Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања односа 
компоненти у дисперзном 

 објасни да су дисперзни системи 
смеше више чистих супстанци  

 разликује дисперзну фазу и дисперзно 
средство  

 објасни појам хомогене смеше 

- формирати код ученика способност доношења 
одлука у свакодневном животу, упутити их да 
обрате пажњу од ког произвођача купују неки 
производ одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према рекламним 
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систему 

 Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање утицаја  
квантитативног односа 
компоненти раствора на  
његова својства 

 Разумевање значаја 
примене дисперзних 
система у свакодневном 
животу и у медицини 

 дефинише појам и наведе примену 
аеросола, суспензија, емулзија и 
колоидних раствора  

 користећи предходна знања о 
структури супстанце предвиди 
растворљивост одређене супстанце 

 објасни појмовезасићен, 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  

 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 

кампањама за производе 
Koрелација са стручним предметима: 
-Фармацеутска израчунавања : прерачун дечијих 
доза, 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). 
 -Подешавање концентрације раствора на 

жељени проценат (разблаживање, 
испаравање и укувавање ); 

-Најчешће коришћени растварачи  у 
фармацеутској пракси  

 
 
3. 

 
Хемијске реакције 

 Разумевање концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

 Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања хемијских 
реакција 

 Разумевање  концепта 
хемијске равнотеже и њеног 
значаја за биолошке системе 

  

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 
реакцијепримени и користи знања 
из стехиометријског израчунавања  

 објасни зашто су неке реакције 
егзотермне а неке ендотермне 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног 
профила: 

 Телесна температура и њена регулација 
 Механизми регулације и хомеостаза; 
 
 Вода: количина и распоред воде у организму 

(интрацелуларна и екстрацелуларна течност); 
 Метаболизам електролита и њихови 

поремећаји; 
 Појам осмоларности телесних течности; 
 Ацидо-базна  равнотежа  и њени поремећаји; 
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 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 
животаобјасни 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 pHвредности 
упуферском 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 
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 примени знање да се при 
оксидацији оксидациони број 
повећава , а при редукцији смањује  

 одреди коефицијенте у 
једначинама оксидоредукционих 
реакција методом електронског 
биланса 

 
 
4.  

 
 
Хемија елемената и 
једињења 

 Разумевање односа 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

 Разумевање значаја 
примене елемената и 
једињења у свакодневном 
животу и медицини 

 Разумевање значаја и 
примене елемената и 
једињења у очувању 
здравља и лечењу 

  

 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 имиоглобину  

 објасни примену кисеоника и азота 
у медицини 

Прилагодити разматрање хемије елемената и 
једињења потребама образовног профила: 

 
 Размена  гасова у плућима; 
 Начини  транспорта кисеоника и 

угљендиоксида  крвотоком; 
 Поремећаји концентрације шећера у крви; 
 Хемијске опекотине; 
 Нагла тровања удисањем и гутањем отрова; 
 Тровања угљенмоноксидом; 
 Тровања каустичним средствима; 
 Тровање алкохолом, лековима и 

психоактивним супстанцама; 
 Значај и функција  олигоелемената. 
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5. 

 
Хемијски аспекти 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање и просуђивање 
начина одлагања и 
уништавања хемијских 
загађивача животне средине 
и медицинског отпада 

 Развој одговорног става 
према коришћењу супстанци 
у свакодневном животу и 
професионалном раду 

 Оспособљавање за заштиту 
од потенцијалних ризика и 
адекватно реаговање при 
незгодама у хемијској 
лабораторији и 
свакодневном животу 

 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 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног 
профила: 
 
 Како аерозагађење доводи до настанка 

болести; 
 Значај хигијенски исправне воде за пиће и 

болести које настају употребом  загађене воде;  
 Како влага, атмосферски притисак, кретање 

ваздуха и температура утичу на здравље; 
 Како аерозагађење доводи до настанка 

болести; 
 Значај хигијенски исправне воде за пиће и 

болести које настају употребом  загађене воде;  
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+ ), N(e- ), N(n°); повезује структуру атома метала и неметала с 
њиховим положајем у Периодном систему елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената.  
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струке са структуром: честицама које граде 
супстанце (атоми елемената, молекули елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама.  
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у свакодневном животу и струци и употребу 
базира на познавању њихових својстава. 
 2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; изводи потребна израчунавања и 
припрема раствор одређеног процентног састава за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације.  
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства раствора помоћу индикатора и на основу pH 
вредности и повезује с примерима из свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледава односе између масе, количине и 
броја честица реактаната и производа. 
 2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује примере хемијских реакција током 
којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских 
реакција на основу топлотних ефеката који их прате.  
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу.  
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у свакодневном животу и струци; 
разликује пожељне од непожељних процеса и наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије) 
2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводи најважније легуре и описује њихова својства; испитује 
огледима и описује основна физичка својства метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих гасова у 
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свакодневном животу и струци.  
2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност алуминијума, гвожђа, бакра и цинка с кисеоником, водом и 
хлороводоничном киселином, као и реакције кисеоника с водоником, угљеником и сумпором. 
 2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у свакодневном животу и струци на основу назива и формуле и повезује 
својства и примену тих једињења. 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: Други   

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9,  2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

Циљеви предмета: 

 Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  

  Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;  

 Развој хемијске научне писмености;  

 Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;  

  Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;  

  Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијсим лабораторијама и 
свакодневном животу;  

  Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  

  Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;  

  Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  

  Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  

  Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;  

  Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;  

  Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању. 
 
 

Ред. 
број 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

 
Начини и поступци остваривања наставних 
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стању да: програма 

1. 
 
 
 
 
 

Угљоводоници и 
халогени деривати 
угљоводоника 
 

 Разумевање условљености 
хемијских својстава 
угљоводоника природом 
атома који изграђују 
њихове молекуле и  типом 
везе у њиховом молекулу  

 Разумевање феномена 
изомерије  

 развој хемијске научне 
писмености и способности 
комуникације у 
хемијикоришћењем и 
применом структурних и 
рационалних формула 

 наведе  и објасни разлике између 
алкана, алкена, алкина и 
циклоалкана 

 на основу структурне формуле 
одреди назив  угљоводоника и 
халогених деривата угљоводоника и 
обрнуто 

 напише структурне изомере и 
геометријске изомере 

 напише једначине  и објасни 
карактеристичне 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,...) 

- На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
 
-  Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
- Континуирана припрема за часове (добро 

испланирати сваки час полазећи од 
оперативних задатака, према њима 
формулисати циљеве часа и изабрати 
методе које ће на датом садржају 
ученицима омогућити да формирају знања 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oрганска кисеонична 
једињења 
 

 Разумевање  условљености 
физичких и хемијских 
својстава органских 
кисеоничних једињења 
природом и положајем   
функционалних група у 
молекулима 

 Разумевање значаја 
примене алкохола, фенола 
и етара у струци и у 
свакодневом животу 

 Разумевање значаја 
примене алдехида и кетона  
у струци и у свакодневном 
животу 

 разликује хидроксилну, алдехидну, 
карбонилну, карбоксилну, естарску и 
етарску групу 

 објасни растворљивост алкохола 

 разликује   монохидроксилне и 
полихидроксилне 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, 
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 Разумевање значаја 
примене карбоксилних 
киселина и деривата  у 
струци и у свакодневном 
животу 

 објасни реактивност и  примену 
алдехида и кетона 

 напише  формуле монокарбоксилних 
киселина и уочи разлику између 
монокарбоксилних  и 
поликарбоксилних, засићених и 
незасићених киселина 

 објасни реакцију естерификације и 
наведе примену естара  наводи 
примену етара у медицини 

 

и вештине) 
- планирање наставе на годишњем и 

месечном нивоу 
- користити што више активне методе рада 

које ће и ученику омогућити да буде што 
активнији и самосталнији у раду 

- пратити ученичка постигнућа на сваком часу 
и омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 

- добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се 
њима проверава ниво знања прецизиран у 
опетативним задацима и у којој мери се 
подстиче формирање целовитог знања, 
односно формирање система појмова 

- што интересантније изводити наставу 
хемије, подстицањем критичког мишљења 
код ученика, и способности извођења 
закључака, дискутовања , извештавања 

- за објашњавање апстрактних хемијских 
појмова користити огледе које демонстрира 
наставник или ученици 

- активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку 
тему имајући у виду које способности 
ученици треба да развију; - правилно 

3. Органска једињења 
сумпора и азота 
 

 Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава  органских 
азотних и сумпорних 
једињења  структуром 
њихових молекула   

 Разумевање критеријума за 
класификацију азотних и 
сумпорних органских 
једињења 

 Разумевање значаја 
примене азотних и 
сумпорних органских 
једињења  у струци и 
усвакодневном животу 

 

 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 
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4.  Биомолекули 
 

 Развијање знања о 
биогеним елементима и 
биолошки важним 
једњењима 

 Разумевање критеријума за 
класификације биолошки 
важних једињења 

 Развијање знања о 
аминокиселинама и 
протеинима и њиховом 
биолошком значају 

 Развијање знања о угљеним 
хидратима и њиховом 
биолошком значају 

 Развијање знања о 
липидима  и њиховом 
биолошком значају 

 
 

 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 (глукоза, 
фруктоза) од дисахарида (сахароза) 
и полисахарида (скроб, целулоза, 
гликоген) 

бирати и комбиновати различите облике 
рада на часу 

- користити стручну литературу, Интернет, 
што ће ученицимапомоћи да анализирају 
неку појаву, дискутују, праве извештаје; - 
комбиновати разне врсте дидактичких 
материјала илустрације, слике, графиконе, 
дијапозитиве 

- формирати код ученика способност 
доношења одлука у свакодневном животу, 
упутити их да обрате пажњу од ког 
произвођача купују неки производ 
одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према 
рекламним кампањама за производе 

 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 
Основни ниво: 

 
2.ХЕ.1.3.1. Препознаје угљоводонике, алкохоле, алдехиде, кетоне, карбоксилне киселине, 
естре и примарне амине на основу структурне формуле, функционалне групе, 
назива према IUPAC номенклатури и тривијалног назива који се користи у струци. 
2.ХЕ.1.3.2. Описује физичка својства (агрегатно стање, температура топљења и кључања, 
растворљивост у поларним и неполарним растварачима, густина) угљоводоника, 
алкохола, алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара и примарних амина и 
повезује их са структуром њихових молекула и међумолекулским интеракцијама. 
2.ХЕ.1.3.3. Наводи хемијске реакције угљоводоника (сагоревање и полимеризација), алкохола(оксидација до алдехида и 
карбоксилних киселина и сагоревање) и карбоксилнихкиселина (неутрализација, естерификација). 
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2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства органских једињења и њихових смеша с 
употребом и значајем у свакодневном животу, струци и хемијској индустрији 
(земни гас, нафта, пластичне масе, каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 
етилен-гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мравља киселина, сирћетна киселина, бензоева киселина, лимунска киселина, 
млечна киселина, палмитинска 
киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле угљоводоника, алкохола, фенола, 
алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, примарних амина; разликује 
структурне изомере и пише њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури. 
2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури угљоводоничног низа на 
ациклична и циклична, засићена и незасићена, алифатична и ароматична; 
класификује алкохоле према атому угљеника за који је везана хидроксилна група на 
примарне, секундарне и терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 
према броју функционалних група. 
2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају примену у свакодневном животу и струци (етен, етин, етанол, етанска 
киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника класе органских једињења чији је назив или структурна формула 
дата: угљоводоника (супституција и адиција), 
алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 
киселина и сагоревање), карбоксилних киселина (неутрализација, естерификација), 
естара (хидролиза). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, етре, 
ацил-халогениде, анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 
једињења са сумпором. 
2.ХЕ.3.3.2. Класификује амине према броју алкил-група везаних за атом азота на примарне, секундарне и терцијарне. 
2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења (углове веза) на основу 
хибридизације атома угљеника у молекулима; илуструје и идентификује врсте 
изомерије; разликује просторну и конституциону изомерију, као и конформације. 
2.ХЕ.3.3.4. Предвиђа, испитује огледима и објашњава физичка својства органских једињења на основу структуре угљоводоничног 
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низа, функционалне групе и међумолекулских интеракција. 
2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип хемијске реакције којој једињење 
подлеже (адиција, супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.6. Испитује огледима и објашњава хемијска својства алкохола, разлику у 
реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, као и разлику 
између алдехида и кетона на основу реакција оксидације слабим оксидационим 
средствима. 
2.ХЕ.3.3.7. Објашњава утицај структуре и утицај удаљене групе на киселост и базност 
органских једињења; пореди киселост алкохола, фенола и карбоксилних киселина, 
базност амина и пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.8. Наводи својства и примену органских једињења са сумпором и упоређује њихова физичка и хемијска својства са 
својствима одговарајућих органских једињења са 
кисеоником. 
2.ХЕ.3.3.9. Користи тривијалне називе за основне представнике хетероцикличних једињења (пирол, фуран, тиофен, пиран, 
пиридин, пиримидин, пурин); објашњава физичка и хемијска својства ових једињења, наводи њихов значај и распрострањеност 
у 
природи и описује њихову практичну примену. 
2.ХЕ.3.3.10. Изводи огледе којима доказује елементе који улазе у састав органских једињења; примењује методе изоловања и 
пречишћавања природних производа (дестилација, екстракција, кристализација, хроматографија). 
 
Област БИОХЕМИЈА 

 
Основни ниво: 

 
2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида (глукозе, фруктозе, сахарозе, 
лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који су главна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као 
мономерних јединица протеина. 
2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 
витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 
2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 
корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 
једињења. 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естара из масти, уља и воскова, структуру 
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аминокиселина и протеина са својствима и 
улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну, терцијарну и кватернерну структуру 
и наводи њихов значај за биолошку активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 
дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 
2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида (малтозе, лактозе, сахарозе, 
целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 
гликогена). 
2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 
гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 
редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 
Толенсовим реагенсом. 
2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 
објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 
наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 
и природу пептидне везе. 
2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 
секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 
активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 
активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 
метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 
информација. 
2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 
метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 
мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 
се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 
биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 
једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 
изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 
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киселина, који су организму потребни. 
 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА 

Разред: Први 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9, 2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе у групе 

Циљеви предмета:  
 
13. Проширивање знања онивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 
14. Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња; 
15. Схватање односа човека и животне средине; 
16. Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
17. Схватање концепта одрживог развоја; 
18. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Биологија ћелије  Упознавање са предметом и 
значајем цитологије као 
научне дисциплине 

 Проширивање знања 
оособинама живих бића и 
нивоима организације 
биолошких система 

 Упознавање са хемијским 

 • Цитологија као научна 
дисциплина биологије која проучава  
организацију ћелије 
• Основне карактеристике живих 
бића 
• Нивои организације биолошких 
система  
• Грађа ћелије и ћелијских 

На почетку сваког модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

саставом ћелије, грађом и 
функцијом 

 Схаватање  значаја 
фотосинтезе и ћелијског 
дисања 

 Разумевање процеса који се 
одигравају током ћелијског 
циклуса  

 Разумевање тока и значаја 
ћелијских деоба 

 
 

органела 
• Биљна и животињска ћелија 
• Ћелијски циклус и ћелијске 
деобе 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста наставе 

(дидактичких модела). 

 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 

школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билогија развића  Проширивање знања 
оначинима размножавања и 
гаметогенези животиња 

 Схватање везе између 
типова јајних ћелија, 
бластула и типова 
гаструлације 

 Разумевање значаја 
екстраембрионалних 
творевина за опстанак  и 
развој ембриона 

 Одређивање основних фаза 
постембрионалног развића 

 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 

 

 
 
3. 

Основни појмови 
екологије 

 Проширивање знања 
опредмету истраживања и 
значају екологије 

 Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају 

 Разумевање значаја 
биодиверзитета за опстанак 
живота на Земљи 

 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 
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опстанак живота на Земљи претупућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 
 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 4. Животна средина и 

одрживи развој 
 Проширивање знања 

оизворима и врстама 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање концепта 
одрживог развоја 

 Разумевање значаја 
различитих облика заштите 
и унапређивања животне 
средине 

 Развијање свести о 
последицама глобалних 
климатских промена 

 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 
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5. Еколошка култура  Проширивање знања 
оначинима и значају 
одржавања личне хигијене 
и хигијене животног и 
радног простора 

 Схватање значаја правилне 
употребе производа 

 Разумевање различитих 
утицаја на здравље  човека 

 

 објасни значај одржавања  личне 
хигијене,  хигијене животног и радног 
простора 

 разликује адитиве опасне по здравље 

 објасни значај употребе производа у 
складу са декларацијом и упутством у 
циљу очувања сопственог здравља и 
заштите животне средине 

 процени значај употребе 
биоразградиве амбалаже 

 објасни начине и значај одлагања 
отпада  

 протумачи утицаје стреса, буке, 
психоактивних супстанци, брзе хране 
и физичке активности на здравље 
човека 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите типове 
ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а посебно 
спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. Уме 
да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог здравља 
и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
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2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из спољашње 
средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
организма у променљивој околини. 
 
Област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
Основни ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од 
њих интегришу у вишe нивое. 
 2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију еко-
система.  
2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница и 
потреба очувања природе и биодиверзитета.  
2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и критички анализира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и заштите природе и животне средине. 
 
Област ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 
Основни ниво: 
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БИ.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; разуме 
основне узрочно-последичне односе у овој области.  
2.БИ.1.5.2. Препознаје основне симптоме поремећаја у раду (и болести) најважнијих органа и органских система, основне 
методе дијагностике и уме да примени основне мере превенције и помоћи.  
2.БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне навике.  
2.БИ.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно у вези са 
репродуктивним здрављем). 
 
Средњи ниво:  
2.БИ.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера.  
2.БИ.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 
средине који су утицали на развој болести. 
2.БИ.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље.  
2.БИ.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања и уме да препозна ситуације које носе такве ризике. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на заразне болести.  
2.БИ.3.5.2. Разуме механизме настанка (болести и) поремећаја у раду најважнијих органа и органских система. 
2.БИ.3.5.3. Разуме потребе које стоје у основи различитих животних стилова младих и механизме помоћу којих медији утичу на 
понашање младих.  
2.БИ.3.5.4. Разуме механизме којима ризични облици понашања, дуготрајна изложеност јаким негативним емоцијама и стрес 
доводе до развоја болести (односно поремећаја психичког стања и здравља личности). 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА 

Разред: Први 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9, 2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе у групе 
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Циљеви предмета:  
 
19. Проширивање знања онивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 
20. Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња; 
21. Схватање односа човека и животне средине; 
22. Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
23. Схватање концепта одрживог развоја; 
24. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Биологија ћелије  Упознавање са предметом и 
значајем цитологије као 
научне дисциплине 

 Проширивање знања 
оособинама живих бића и 
нивоима организације 
биолошких система 

 Упознавање са хемијским 
саставом ћелије, грађом и 
функцијом 

 Схаватање  значаја 
фотосинтезе и ћелијског 
дисања 

 Разумевање процеса који се 
одигравају током ћелијског 
циклуса  

 Разумевање тока и значаја 
ћелијских деоба 

 
 

 • 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 

На почетку сваког модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста наставе 

(дидактичких модела). 

 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билогија развића  Проширивање знања 
оначинима размножавања и 
гаметогенези животиња 

 Схватање везе између 
типова јајних ћелија, 
бластула и типова 
гаструлације 

 Разумевање значаја 
екстраембрионалних 
творевина за опстанак  и 
развој ембриона 

 Одређивање основних фаза 
постембрионалног развића 

 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 

 

школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

претупућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 
 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 

 
 
3. 

Основни појмови 
екологије 

 Проширивање знања 
опредмету истраживања и 
значају екологије 

 Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају 

 Разумевање значаја 
биодиверзитета за опстанак 
живота на Земљи 

 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 

4. Животна средина и 
одрживи развој 

 Проширивање знања 
оизворима и врстама 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање концепта 
одрживог развоја 

 Разумевање значаја 
различитих облика заштите 
и унапређивања животне 
средине 

 Развијање свести о 
последицама глобалних 

 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 
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климатских промена  испољи одговоран однос према 
домаћим животињама, кућним 
љубимцима, огледним животињама, 
крзнашицама и осталим угроженим 
животињским и биљним врстама  

 процени последице глобалних 
климатских промена 

5. Еколошка култура  Проширивање знања 
оначинима и значају 
одржавања личне хигијене 
и хигијене животног и 
радног простора 

 Схватање значаја правилне 
употребе производа 

 Разумевање различитих 
утицаја на здравље  човека 

 

 објасни значај одржавања  личне 
хигијене,  хигијене животног и радног 
простора 

 разликује адитиве опасне по здравље 

 објасни значај употребе производа у 
складу са декларацијом и упутством у 
циљу очувања сопственог здравља и 
заштите животне средине 

 процени значај употребе 
биоразградиве амбалаже 

 објасни начине и значај одлагања 
отпада  

 протумачи утицаје стреса, буке, 
психоактивних супстанци, брзе хране 
и физичке активности на здравље 
човека 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите типове 
ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а посебно 
спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. Уме 
да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
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Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог здравља 
и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из спољашње 
средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
организма у променљивој околини. 
 
Област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
Основни ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Напредни ниво: 
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2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од 
њих интегришу у вишe нивое. 
 2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију еко-
система.  
2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница и 
потреба очувања природе и биодиверзитета.  
2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и критички анализира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и заштите природе и животне средине. 
 
Област ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 
Основни ниво: 
БИ.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; разуме 
основне узрочно-последичне односе у овој области.  
2.БИ.1.5.2. Препознаје основне симптоме поремећаја у раду (и болести) најважнијих органа и органских система, основне 
методе дијагностике и уме да примени основне мере превенције и помоћи.  
2.БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне навике.  
2.БИ.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно у вези са 
репродуктивним здрављем). 
 
Средњи ниво:  
2.БИ.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера.  
2.БИ.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 
средине који су утицали на развој болести. 
2.БИ.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље.  
2.БИ.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања и уме да препозна ситуације које носе такве ризике. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на заразне болести.  
2.БИ.3.5.2. Разуме механизме настанка (болести и) поремећаја у раду најважнијих органа и органских система. 
2.БИ.3.5.3. Разуме потребе које стоје у основи различитих животних стилова младих и механизме помоћу којих медији утичу на 
понашање младих.  
2.БИ.3.5.4. Разуме механизме којима ризични облици понашања, дуготрајна изложеност јаким негативним емоцијама и стрес 
доводе до развоја болести (односно поремећаја психичког стања и здравља личности). 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА  

Разред: Други  

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9, 2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 
12. Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и одржање живота; 
13. Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама; 
14. Упознавање са општим принципима генетике човека; 
15. Упознавање са основним принципима еволуционе биологије. 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Основе молекуларне 
биологије 

 Упознавање са предметом 
истраживања и значајем 
молекуларне биологије 

 Схватање концепта 
централне догме 
молекуларне биологије  

 Разумевање значаја гена  за 
формирање особина живих 
бића 

 Упознавање са процесима 
репликације, транскрипције 
и транслације 

 Разумевање значаја 
генетичког инжењеринга и 
молекуларне 
биотехнологије за жива 
бића 

 дефинише предмет истраживања и 
значај молекуларне 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 

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

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста наставе 
(дидактичких модела). 

 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
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 универзална учионица, адекватни објекти изван 
школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

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

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 
теренске наставе, реализација биолошких 
наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 
(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање упућивати ученике на 
прет упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизми 
наслеђивања особина 

 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, 
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 Харди-Вајнбергово 
правило  

 објасни утицај мутација, 
миграција, селекције и 
генетичког дрифта на 

 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 
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генетичку структуру 
популација 

 наведе начине вештачког 
оплемењивања биљака и 
животиња 

 објасни  значај вештачке 
селекције и оплемењивања 
биљака и животиња 

 

 
 
 

3. Основе генетике 
човека 

 Упознавање са општим 
принципима генетике 
човека 

 Разумевање значаја        
генетичких саветовалишта 

 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 генетичких 
саветовалишта и раног откривања 
наследних болести 
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4.  Основни принципи 
еволуционе биологије 

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

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића и уме да их објасни на карактеристичним 
примерима.  
2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју живота на планети и схвата значај живота на Земљи у контексту његовог 
дуготрајног развоја.  
2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, познаје и примењује основне принципе класификације (укљ. 
бинарну номенклатуру) и зна да класификује методски одабране представнике живог света (одабраних типова, подтипова, 
класа).  
2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину живота и распрострањењу карактеристичних представника најважнијих група живих 
бића. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима.  
2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких форми.  
2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и примењује једноставне кључеве за идентификацију живог света.  
2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који опредељују начин живота и распрострањење важних представника главних група живих 
бића. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота.  
2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и разлику између сличности и сродности живих бића.  
2.БИ.3.1.3. Познаје принципе филогенетске класификације и разуме њен значај у другим областима биологије.  
2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и распрострањења живих бића и основних карактеристика њихове животне 
форме. 
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Област ОД МАКРОМОЛЕКУЛА ДО ЕВОЛУЦИЈЕ  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и 
протеина) и њихову примену у биотехнологији.  
2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и мејотичких деоба; разуме значај полног 
размножавања и познаје основне чињенице о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, посебно 
човека.  
2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, геном, генотип, 
фенотип); примењује основна правила наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да наведе неколико наследних 
болести. 
2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији органске еволуције и уме да на једноставним примерима препозна деловање 
природне селекције. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и протеина).  
2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене биљака, животиња и човека током развића (од формирања полних ћелија 
преко оплодње, ембриогенезе и органогенезе до сазревања и старења).  
2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и основне принципе популационе генетике и примењује та 
знања у решавању конкретних задатака.  
2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне типове селекције и разуме како природна селекција наследне 
варијабилности доводи до настанка нових врста. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.3.1. Разуме молекуларне основе наслеђивања.  
2.БИ.3.3.2. Уме да тумачи морфофизиолошке промене код организама у току животног циклуса (посебно код човека).  
2.БИ.3.3.3. Примењује знања из генетике у методски одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици човека и 
конзервационој биологији.  
2.БИ.3.3.4. Разуме значај теорије еволуције у формирању савременог биолошког начина мишљења и критички процењује њене 
домете у другим областима науке. 
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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 /2014. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ деле се 
 

Циљеви предмета: 
 
 
  

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

Структура и 
организација 
друштва 

Упознавање са функционисањем, структуром и 
организацијом друштва 

 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 

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

 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

 теоријска настава (64 часа) 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Држава и 
политика 

 Упознавање са политиком као 
вештином управљања друштвом 

 Оспособљавање за демократско 
мишљење 

 Упознавање са функционисањем 
државних институција и органа власти 

 опише улогу политике у 
друштву 

 објасни појам, развој и 
облике суверености и 
демократије 

 разликује законодавну, 
извршну и судску власт 

 разликује удружења 
грађана и политичке партије 

 препозна идеолошке 
разлике партија и поделу на 
левицу, десницу и центар 

 схвати изборни поступак и 
конституисање скупшине и 
владе 

 разликује државне органе 
власти 

 разликује аутономију и 
локалну самоуправу 

 разуме функционисање 
локалне самоуправе 

учионици 
 

Препоруке за реализацију наставе 

 Користити актуелне примере из 
штампе и других медија релевантне 
за предмет 

 Користити Устав и релевантне 
законе у зависности од садржаја 
који се обрађује 

 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 

 
Оквирни број часова по темама 

 Структура и организација 
друштва (14 часова) 

 Држава и политика (17 часова) 

 Устав и правна држава (7 
часова) 

 Људска права и слободе (6 
часова) 

 Култура и друштво (14 часова) 

 Друштвене промене и развој 
друштва (6 часова) 

 

 

 

3. 

Устав и правна 
држава 

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

 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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4. 

Људска права и 
слободе 

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

 схвати људска права и 
слободе и свој положај у 
друштву 

 зна на који начин се штите 
права и слободе грађана 

 

 

5. 

Култура и 
друштво 

 Развијање знања о културним 
тековинама 

 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 

 

 

6. 

Друштвене 
промене и развој 
друштва 

 Оспособљавање за живот у друштву 
изложеном сталним променама и 
изазовима које доноси развој савременог 
друштва 

 Стицање знања о хоризонталној и 
вертикалној покретљивости друштва 

 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: 

Фармацеутски   техничар 

Назив 
предмета: 

Анатомија и физиологија 

Разред: први 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.9  /   2015  година. ) 

 
Годишњи фонд 
часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава 
у блоку 

99 / / 

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 основних  знања из анaтомије и физиологије, неопходних  за изучавање свих стручних предмета.  

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

Организација 
човечјег тела (10 
часова) 

 

 Стицање знања о организацији човечјег 
тела, повезаности система органа и значају 
хомеостазе; 

 Стицање знања о врстама ткива, њиховој 
грађи и фун 

 
 

 

 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. 

 
Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, анатомски 
модел и видео-презентације 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Телесне 
течности, крв 
и лимфа  (11 
часова) 

 

   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 улогу лимфног система. 
 

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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3. 

 Локомото
рни 
систем   (10 
часова) 

 

 Стицање знања о грађи и улзи костију; 

 Стицање знања о грађи и улзи зглобова; 

 Стицање знања о грађи и улози мишића; 

 Схватање функционалне повезаности 
костију, зглобова и мишића у локомоторни 
систем.   

 

 

 објасни поделу костију према облику; 

 покаже на костуру и именује  их на латинском језику; 

 опише структуру зглобова и  њихову поделу према 
покретљивости; 

 покаже на костуру зглобове и именује их на латинском 
језику; 

 опише најважније зглобове;  

 објасни карактеристике скелетних мишића и изврши 
њихову поделу према улогама. 

 
 

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

4.  Кардиова
скуларни 
систем (12 
часова) 

 Стицање знања о грађи срца и 
васкуларног система; 

 Стицање знања срчаном циклусу; 

 Стицање знања о регулацији рада срца; 

 Стицање основних знања о артеријском 
крвном притиску и пулсу. 

  

 

 опише положај и 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 лимфних судова и улогу лимфних органа; 

 објасни  принцип мерења крвног притиска и његове 
вредности. 

  

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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5.  Респират
орни 
систем  (9 
часова) 

 

 Стицање знања о грађи и функцији органа 
за дисање; 

 Стицање знања о  функционалној 
повезаности респираторног система са 
кардиоваскуларним системом.    

  

 

 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. 
 

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

6.  Дигестив
ни систем  (10 
часова 

 

 Стицање знања о положају и 
грађи  система органа за варење; 

 Стицање знања о грађи и улози 
жлезда  придодатих дигестивном систему; 

 Стицање знања о процесима варењ и, 
апсорпције хранљивих материја; 

 Стицање знања о  моторним активностима 
дигестивног система. 

 Стицањезнањаоположају,  грађиифункција
мажлездасаунутрашњимлучењем; 

 
 

 покаженаанатомскоммоделу  орган
едигестивногсистемаиименује  ихна
латинскомјезикупоредоследу; 

 именујеналатинскомјезикуглавнеде
ловеорганадигестивногсистема; 

 опишеипокаженамоделусадржајтр
бушнедупље; 

 објасни процес варења хране;  

 наведе најважније функције јетре; 

 објасну улогу панкреаса у варењу 
хране; 

 објасни процес апсорпције у 
дигестивном тракту. 

  

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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7. Ендокрини систем 
и дојка (10 
часова) 

 Стицање знања о положају,  грађи и 
функцијама жлезда са унутрашњим 
лучењем; 

 Схватање улоге хормона  у регулацији 
свих животних процеса;  

 Стицање знања о грађи и улози дојке. 

 

 

 наведе основне карактеристике хормона; 

 објасни регулацију рада ендокрних жлезда - хипоталамус-
хипофиза-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.  
 

 

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

8. Урогенитални 
систем  (9 часова 

 Стицање знања о положају,  грађи и 
функцији уринарног система;  

 Стицање знања о положају,  грађи и 
функцијама мушких и женских полних 
органа.  

 

 

 локализује на анатомском моделу  мокраћне органе и 
именује их их на латинском језику; 

 опише нефрон и објасни његову улогу у стварању мокраће; 

 објасни улогу бубрега у одржавању хомеостазе, регулацији 
крвног притиска и ендокрину улогу; 

 опише нормалан састав урина; 

 локализује на анатомском  моделу  мушке полне органе, 
именује их на латинском језику  и објасни њихову улогу; 

 локализује на анатомском моделу  женске полне органе, 
именује  их на латинском језику и објасни њихову улогу. 

 

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

9.  Нервни 
систем (12 
часова) 

 

 Стицање знања о подели, грађи и функцији 
нервног система; 

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

  

 изврши поделу нервног система по 
морфолошким и функционалним 
карактеристикама; 

 на анатомском моделу локализује 
делове централног нервног система и 
именује их на латинском језику; 

 објасни спроводну и рефлексну 
функцију цнс; 

 објасни рефлексни лук; 

 наведе функције појединих делова 
цнс; 

 опише велики мозак; 

 објасни грађу и улогу периферних 
нерава; 

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 
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објасни функционалне карактеристике 
симпатикуса и парасимпатикуса   

  

10.  Систем 
рецепторних 
органа (чула) 
(6 часова) 

 
  Стицањезнањаограђииулогамакоже; 

 Стицањезнањаограђиифункцијичулнихорг
ана. 

 

 

 

 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 

 

Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 
 
Користити колор-постере, 
амнатомски модел и видео-
презентације 

 

 

 

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 настава Вежбе Настава у блоку 

33 33 30 

Недељни фонд часова 1 1  

Подела одељења у групе дели се на групе до 15 ученика у групи 

Циљеви предмета: 

– Упознавање са историјским развојем фармације и основним принципима модерне фармацеутске праксе; 

– Стицање основних знања о лековима, медицинским средствима, и поступцима који се примењују у свакодневној фамецеутској пракси; 

– Стицање знања о правилном извођењу основних фармацеутских операција и поступака; 

– Стицање практичних вештина извођења основних фармацеутских операција и поступака; 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

– Развијање свести о професионалној одговорности у свакодневној фармацеутској пракси; 

– Развијање свести о значају непрекидног праћења нових трендова у фармацеутској пракси и сталног професионалног усавршавања. 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеноммодулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Основе фармацеутске 
праксе 

-Упознавање ученика са  
основним принципима  
добре апотекарске праксе; 
 набавке, преузимања и  
распоређивања робе и 
 сировина за израду лекова; 
-Упознавање ученика са  
врстама и начином вођења  
фармацеутске документације; 
-Стицање знања о структури 
 и значају рецепта; 
-Формирање свести о значају 
 и улози фармацеутских  
техничара у савременој 
 фармацеутској пракси. 
 

 

 
-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 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. 

 

 најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 

 активна настава 
 видео-презентације 
 демонстрација 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Појам лека и чување 

 

 Упознавање ученика са 
дефиницијом лекова и 
медицинских средстава 
према закону о лековима и 
медицинским средствима; 

 Стицање знања о: саставу 
лека, фармацеутским 
облицима лекова, начинима 
и путевима примене лекова, 
стабилности и чувању 
лекова, врстама контејнера 
и начинима паковања и 
експедиције лекова, дозама 
и дозирању лекова; 

 
 
 Истицање важности 

правилног избора амбалаже 
и руковања лековима. 

 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; 

 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. 

 Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 

 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови, 

видео-презентације, лекови 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби  
 Упућивати ученике да прикупе податке о 

лековима  користећи интернет и друге изворе; 

 
 
3. 

Мерење и 
фармацеутска 
израчунавања 

 Упознавање ученика са 
лабораторијским прибором и 
уређајима за мерења у 
фармацији; 

 Стицање практичних вештина 
мерења у фармацији; 

 Стицање знања о 

основним 

фармацеутским 

израчунавањима. 

 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; 

 изврши проверу доза, прерачуна 
дечије дозе користећи фармакопејске 
формуле, изведе формулу састава 

 Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 

 Наставни садржај се повезује са знањем из 
математике и физике.Увежбава се 
прерачунавање  и правилно практично 
мерење . 

 индивидуални рад 
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лека из мастер формуле, прерачуна 
практичне мере за узимање лекова на 
кашике или капи. 

 
 
4. 

Фармацеутске 
операције са чврстим 
супстанцама 

 Упознавање ученика са 
особинама чврстих 
супстанци од значаја за 
фармацеутску праксу 
(чврстоћа, степен 
уситњености, проточност, 
стабилност); 

 Стицање знања о начину 
одређивања и изражавања 
степена уситњености;  

 Стицање знања о 
поступцима и уређајима за 
сушење, уситњавање, 
мешање, гранулирање, 
брикетирање и 
компримовање чврстих 
супстанци; 

 Стицање практичних 
вештина уситњавања, 
ситања и мешања;   
 Истицање значаја 

фармацеутских 

операција са чврстим 

супстанцама за 

фармацеутску праксу. 

 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; 

 практично изведе поступак 
уситњавања и мешања чврстих 
супстанци у лабораторијским 
условима (тариоником и пистилом, 
млином); 

 објасни поступак 
гранулирања,брикетирања и 
компримовања и њихову употребу у 
фармацији. 

 Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 

 Користити видео-презентације ради 

визуализације индустријских машина за 

технолошке операције са чврстим 

супстанцама 

 рад у групама 

 пројектна настава 

 практично изводи технолошке операције 

са чврстим супстанцама  у 

лабораторијским условима 

 наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу за вежбе 

 ученик је обавезан да води дневник 
вежби 

 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 
сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 
 Фармакопеје и фармацеутски приручници 
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5. 

Фармацеутске 
операције са течним 
системима 

 Стицање знања о 
особинама и врстама 
раствора и растварача 
фармацеутској пракси; 

 Стицање знања о 
поступцима и уређајима за 
упаравање, мешање и 
одвајање течне од чврсте 
фазе; 

 Стицање практичних 
вештина мешања и 
одвајања течне од чврсте 
фазе (декантовање, 
колирање, филтрација и 
центрифугирање); 
 Истицање значаја 

фармацеутских 

операција са течним 

системима за 

фармацеутску праксу. 

 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. 

 Најмање 30% наставног програма се реализује 

на енглеском језику 

 Користитивидео-презентације ради 

визуализације индустријских машина за 

технолошке операције са течним системима 

 пројектна настава 

 рад у групама 
 практично изводи технолошке операције 

сатечним системима у лабораторијским 

условима 

 наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу за вежбе 

 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 
 

 
 
6. 

Екстракција и 
дестилација 

 Стицање знања о 
принципима екстракције, 
методама екстракције и 
уређајима за екстракцију; 

 Стицање практичних 
вештина извођења 
појединих метода 
екстракције у 
лабораторијским условима 
(мацерација, дигестија, 
перколација); 

 Стицање знања о принципу 
и врстама уређаја за 
дестилацију; 

 Стицање практичних 

 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 

 Најмање 30% наставног програма се реализује 

на енглеском језику 

 Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 

да ученици повежу знања о биљкама из 

фармакогнозије са методама екстракције. 

 индивидуални рад 
 рад у групама 
 демонстрација 
 наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу за вежбе 
 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

вештина извођења 
дестилације (дестилација 
воденом паром, добијање 
дестиловане воде);  

 Истицање значаја 
екстрактивних препарата у 
савременој фармацеутској 
пракси; 

 Истицање значаја 

дестилације у 

фармацеутској пракси. 

дестилацију; 
 практично изведе мацерацију, 

дигестију и перколацију и одвајање 
добијеног екстракта; 

 припреми и изврши дестилацију са 
дестилационим апаратом и 
дестилацију са воденом паром. 

 

 

 
 
7. 

Стерилизација и  
асептични поступци у 
фармацији 

 Стицање знања о методама 
стерилизације и уређајима 
за стерилизацију; 

 Стицање практичних 
вештина извођења 
поступака термичке 
стерилизације и асептичног 
поступка; 

 Истицање значаја 

стерилизације и улоге 

стерилних производа у 

савременој фармацеусткој 

пракси. 

 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.  

 Најмање 30% наставног програма се реализује 

на енглеском језику 

 хемијска дезинфекциона средства 

 Употреба наставних средстава: материјал, 
препарати и апарати, аудиовизуелних 
средстава 

 демонстрација 
 индивидуални рад 
 наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу за вежбе 
 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 
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8. 

Увежбавање 
фармацеутских 
операција и поступака-
блок настава 

 Увежбавање основних 
фармацеутских поступака и 
операција; 

 Подстицање професионалне 

одговорности и развоја 

особина неопходних за рад 

у струци: прецизност, 

уредност, лична и 

професионална 

одговорност, спремност на 

тимски рад. 

 самостално обавља основне 

фармацеутске поступке и 

операције и правилно рукује 

лабораторијским прибором и 

уређајима. 

 Самостално увежбавање фармацеутских 

операција и поступакаупотребом  

лабораторијске опреме,уређаја и прибора 

 наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу за вежбе 

 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 опрема, апарати, инструменти 

сировине, лабораторијско посуђе и прибор, 
амбалажа 

 Фармакопеје и фармацеутски приручници 

 

 

Образовни 
профил: 

Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Хигијена и здравствено васпитање 

Разред: први  

Правилниконаставномплануипрограму.... (,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.9  / 2015 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
 

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 
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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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 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 средство; 

 одабере адекватну одећу и обућу. 
 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ХИГИЈЕНА 
ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ И 
ТЕЛЕСНОГ 
ВАСПИТАЊА 

 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 способност 

  

 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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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3. 

 
 
 

МЕНТАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 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 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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4. 

 
 
 

ХИГИЈЕНА 
ИСХРАНЕ 

 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. 

 

 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; 

 препозна болести настају услед 
поремећаја понашања у исхрани; 

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

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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5. 

 
 
 

КОМУНАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 овеже 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 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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6. 

 
 
 

ШКОЛСКА 
ХИГИЈЕНА 

 Стицање знања о 
карактеристикама раста и развоја 
дечјег узраста; 

 Стицање знања о 
утицају  фактора школске средине 
на здравље ученика; 

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

 

 препозна карактеристике раста и 
развоја појединих фаза дечјег узраста;  

 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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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7. 

 
 
 

ХИГИЈЕНА РАДНЕ 
СРЕДИНЕ И 
ТОКОМ 
ВАНРЕДНИХ 
СТАЊА 

 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. 

 

 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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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3. 

 
 
 

ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

 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. 

 

 објасни  циљеве здравствено 
васпитног рада; 

 направи оперативни план и програм 
здравствено-васпитног рада у оквиру 
своје компетенције;  

 примени облике и методе 
зрадвствено- васпитног рада; 

 користи очигледна здравствено- 
васпитна средства. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Латински језик 

Разред:  

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.9   / 2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 0 0 

Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе не 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и 
поступци 

остваривањ
а наставних 
програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Латинско писмо, 
изговор и акценат 

 врсте речи и њихове 
промене 

 категорије номиналне 
и вербалне промене 

 

 да правилно (про)читају и пишу/записују 
речи, кратке реченице и једноставне 
прилагођене текстове  

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 

Активна 
настава 
Настава по 
улогама 
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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 

 

 
 
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 

 

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 

 

 

 
 
3. 

 индикатив презента 
актива и пасива  

 императив презента 
актива 

 конјунктив презента 
актива и пасива 

 партицип презента 
актива 

 партицип перфекта 
пасива 

 герундив и герунд 

 глаголи депонентни и 

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 
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семидепонентни  

 прилози (творба и 
компарација) 

 предлози 
 

 препозна и разуме садржај и значење 
стручних термина у једноставним 
оригиналним текстовима 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ПРВА ПОМОЋ 

Разред: Први 

Правилниконаставномплануипрограмустручнихпредметасредњегстручногобразовањауподручјурадаздравствоисоцијалназаштита  
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр 9.  /2015. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

  60 

Недељни фонд часова    

Подела одељења у групе Одељење се дели на  групе (до 10 ученика у групи)  
  

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Основни принципи 
прве помоћи и 
утврђивање стања 
повређених/оболелих 
лица 

 

 Упознавање са стањима која 
захтевају пружање неодложне прве 
помоћи, организацијом пружања као 
и посебностима које захтевају 
различите ситуације у акциденталним 
стањима; 

 Стицање знања о начину провере 
животних функција (свести, дисања, 
циркулације); 

 Усвајање технике прегледа п/о 
ради утврђивања знакова 
повреде/обољења и стања; 

 Препознавање знакова смрти. 

 дефинише прву помоћ и 
разумети њен значај; 

 дефинише хитан случај; 

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

 опише поступак на месту 
несреће; 

 направи план акције 
спасиоца 

 води комуникацију са 
диспечерима служби које 
позива; 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

  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. 

 

 вежбе у блоку (8 
часовa) 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Приказати ученицима 
филм са овом тематиком;   

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Тријажу у овом модулу 
само дефинисати. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

6. усмено излагање; 
7. тестове знања: 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поремећаји стања 
свести 

 

 Стицање знања о различитим 
поремећајима свести; 

 Усвајање вештина за пружање 
помоћи лицима у бесвесном стању. 

 

 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 начи 

 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (6 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Инсистирати на 
тражењу медицинске 
документације и лекова у 
одећи унесрећених;  

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Користити реалистички 
приказ стања. 
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Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

 

3. 

Кардиопулмонална 
реанимација 

 Стицање знања о 
кардиопулмоналној реанимацији; 

 Усвајање вештина у техници 
оживљавања. 

 

 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. 

 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 

 наставна база Црвени 
крст Звездаре 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
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 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

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

 Организовати рад у 
паровима или 
индивидуални. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

4. Крварења и ране  Стицање основних знања о 
узроцима и врстама крварења и 
усвајање вештина привремене 
хемостазе; 

 Стицање знања о завојном 
материјалу и усвајање техника 
превијања троуглом марамом и 
завојем; 

 Стицање знања о ранама и 
усвајање вештина за њихово 
збрињавање. 

 

 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 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

 
Подела одељења на групе 
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материјал; 

 превије поједине телесне 
сегменте троуглом марамом и 
завојем. 

 

Одељење се дели на групе (до 
10 ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 
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5. Повреде костију и 
зглобова 

 Стицање знања о узроцима и 
врстама повреда коштано-зглобног 
система и усвајање вештина за 
њихово збрињавање; 

 Стицање знања о 
имобилизационим средствима и 
усвајање техника њихове примене. 

 

 препозна знаке повреда 
зглобова и костију; 

 примењује мере у борби 
против шока;  

 дефинише циљеве и 
правила  имобилизације; 

 изврши имобилизацију 
појединих телесних 
сегмената; 

 контролише постављену 
имобилизацију; 

 збрине прелом са 
крварењем; 

 примени "троструки хват"; 

 учествује у преношењу 
особе са повредом кичменог 
стуба. 

 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 

 наставна база Црвен 
Крст Звездаре 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи. 
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Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

6. Повреде изазване 
дејством физичких, 
хемијских и 
биолошких фактора 

 

 Стицање знања о повредама 
изазваним физичким, хемијским и 
биолошким факторима; 

 Усвајање вештина за практично 
пружање прве помоћи. 

 

 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. 

 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
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 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ стања и повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

7. Повреде појединих 
телесних сегмената и 
посебне повреде 

 

 Стицање знања о повредама 
појединих телесних сегмената; 

 Стицање знања о краш и бласт 
повредама и утопљењу; 

 Стицање знања о повредама у 
саобраћају и специфичностима о 
поступку на месту несреће; 

 Стицање знања о политрауми; 

 Стицање знања о тријажирању 
п/о; 

 Усвајање вештина за практично 
пружање прве помоћи. 

 

 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; 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (8 
часова) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 
10 ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
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 опише редослед 
збрињавања повреда код 
политрауматизованих; 

 врши тријажу п/о. 
 

 
Место реализације наставе 

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ стања и повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Организовати полигон 
са већим бројем 
повређених/оболелих. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

8. 

Изненада настале 
тегобе и болести 

 

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

 

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

 

Најмање 30% наставног 
програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 вежбе у блоку (6 
часова) 

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

 кабинет за прву помоћ; 

 настава у природи. 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Значај благовремено 
пружене прве помоћи 
илустровати са што више 
примера; 

 Користити реалистички 
приказ стања и повреда; 

 Организовати рад у 
паровима или групи; 

 Организовати полигон 
са већим бројем 
повређених/оболелих. 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

 
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Медицинска етика 

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 

33 / / 

Недељни фонд часова 1 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Увод у етику Упознавање са основним 
етичким појмовима и 
теоријама 

 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. 
 

Садржај предмета се остварује комбиновањем  
фронталног облика рада, читањем и тумачење 
текстова,  коришћењем видео презентација са 
активним методама рада као што су дебате, 
радионице.. 
 
 
Коришћење интернета, филма (играног и 
документарног) у настави, истраживачки задаци. 
 
 
 
.  
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историја етике  Упознавање са различитим 
схватањима о најважнијим 
питањима етике од античког 
периода до савременог доба. 

 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. 

 

Објашњавање и анализа етичких теорија и 
основних појмова, од античког периода до 
савременог доба. Повезивање садржаја са 
свакодневним искуством, давање примера из 
свакодневног живота, анализа ситуација са којима 
се ученици могу сусретати на радном месту.  
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3. 

Посебни проблеми 
нормативне етике  

 Развијање свести о 
моралној стварности 
здравствених радника. 

 

 критички процењује непожељне 
појаве у моралном животу људи, 
односу према будућим генерацијама 
и односу према животној средини;  

 исправно вреднује поступке у животу 
и струци здравственог радника; 

 у сваком појединачном случају 
поштује морални кодекс и помаже 
сваком пацијенту без разлике; 

 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). 

Анализа Хипократове заклетве, оригиналне и 
савремене верзије- Женевске декларације.  
 
Читање и анализа других декларација: 
Лисабонске, Хелсиншке.. 
 
Истраживачки радови везани за савремене етичке 
дилеме у медицини: еутаназија, клонирање, 
абортус, експерименти на људима и 
животињама..  
 
Индивидуални рад, рад у паровима или групама, 
организоване дебате, рад на формулисању 
аргумената ЗА и ПРОТИВ. 
 
Подстицање критичког мишљења се најбоље 
постиже у ситуацији када се пред ученике 
постављају захтеви да решавају проблеме, доносе 
различите одлуке, да вреднују те одлуке, 
процењују њихову адекватност у односу на 
контекст, да процењују њихову далекосежност, 
употребљивост, последице. 
 
 

4. Морални аспекти 
здравственог позива  

 Разумевање принципа 
светости и неповредивости 
људског живота; 
 

 Разумевање моралних 
дилема које доносе новине 
у савременој медицини. 
 

 се односи према пацијенту поштујући 
принцип primumnonnocere;  

 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 

Ученике подстицати да сами налазе материјале 
из различитих извора  за рад, као и да 
прикупљају информације о актуелним догађајима 
из живота (посебно у области здравства) у којима 
препознају  етичке дилеме.  
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стеченог знања; 
 прaти савремену медицину и 

практикује новине у третману. 
 

 

 

Образовни 
профил: 

Фармацеутски техничар 

Назив 
предмета: 

Микробиологија са епидемиологијом 

Разред: други 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9  /  2015   година. ) 

 
Годишњи 
фонд 
часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у 
блоку 

68 / / 

Недељни 
фонд 
часова 

2 / / 

Подела 
одељења 
у групе 

Не дели се 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Циљеви предмета: 
 
 
  

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и 
поступци 

остваривања 
наставних 
програма 

 

1. 
 
 
 
 

Основне одлике микроорганизама  Упознавање основних 
одлика микроорганизама 
узрочника инфекција; 

 Стицање теоретских 
знања о функционалној 
анатомији бактерија и 
метаболизму; 

 Стицање теоретских 
знања о врстама 
антибактеријских лекова и 
резистенцији на лекове 

 

 Разликује бактеријске 
ћелије према величини, 
облику и грађи; 

 Разликује услове за 
раст и размножавање 
бактерија и начин 
размножавања; 

 Препозна механизме 
деловања 
антибактеријских лекова са 
примерима; 

 Препознаје механизам 
резистенције; 

 Објасни дифузиони и 
дилуциони метод 
антибиограма 

 Објасни комбиновани 
метод антибиограма. 

 

- теоријска 
настава се 
одвија у 
учионици 
Оквирни 
број часова: 
12 
Оцењивање: 
- усмено 
испитивање 
- тестови 
- 
презентације 

 

2. 
 
 
 
 
 

Основи епидемиологије заразних болести  Стицање знања о 
идентификацији бактерија 
које изазивају болести; 

 Стицање основних 
знања о инфективним 
болестима, врстама 

 Објасни методе 
доказивања да је 
специфична бактеријска 
врста узрочник одређене 
болести; 

 Разликује начине 

- теоријска 
настава се 
одвија у 
учионици 
Оквирни 
број часова: 
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инфекције; 

 Стицање знања о 
факторима вируленције 
бактерија и њиховој 
патогености. 

 

преношења инфекције и 
настанак инфективног 
процеса; 

 Повезује врсте 
инфекције, њихов значај у 
односу на узрочника 
болести, об; 

 Објасни факторе 
адхеренције, факторе 
инвазивности и токсине 
бактерија одговорних за 
настанак болести 

 

10 
Оцењивање: 
- усмено 
испитивање 
- тестови 
- 
презентације 

3. Имунитет  Стицање теоретских 
знања о механизмима 
неспецифичне и 
специфичне одбране 
организма; 

 Стицање теоретских 
знања о имуном одговору 
на инфективне агенсе; 

 Стицање теоретских 
знања о имунолошким 
лабораторијским 
методама. 

 

 Објасни неспецифичне 
одбрамбене факторе 
природне имуности и 
њихов значај; 

 Објасни ћелијски и 
хуморални 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. 

 

- теоријска 
настава се 
одвија у 
учионици 
Оквирни 
број часова: 
6 
Оцењивање: 
- усмено 
испитивање 
- тестови 
- 
презентације 
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4. Бактериологија  Стицање теоретских 
знања о грађи, 
физиологији и 
обољењима Грам 
позитивних и Грам 
негативних бактерија 
значајним за хуману 
медицину; 

 Стицање теоретских 
знања о грађи, 
физиологији и 
обољењима која 
изазивају микиоплазме, 
пикеције, лептоспире, 
борелије, бруцеле, 
листерије и спирохете 

 

 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, превенцију и 
лечење; 

 Објасни грађу, 
физиологију микоплазми, 
објасниобољења која 
изазивају микоплазме, 
превенцију и терапију 

- теоријска 
настава се 
одвија у 
учионици 
Оквирни 
број часова: 
14 
Оцењивање: 
- усмено 
испитивање 
- тестови 
- 
презентације 

 

5. Вирусологија  Стицање теоретских 
знања о структури вируса; 

 Стицање теоретских 
знања о односу вируса и 
ћелије домаћина; 

 Стицање теоретских 
знања о патогенези 
вирусне инфекције; 

 Стицање теоретских 
знања о лабораторијској 
дијагнози вирусних 
обољења 

 

 Разликује величину, 
хемијски састав и структуру 
вируса; 

 Класификује вирусе 
према карактеристикама; 

 Препозна начин, фазе 
репликације вируса; 

 Повезује односе 
вируса и ћелије домаћина; 

 Објасни начин 
настанка вирусне 
инфекције и осетљивост 
домаћина на вирусе 

- теоријска 
настава се 
одвија у 
учионици 
Оквирни 
број часова: 
10 
Оцењивање: 
- усмено 
испитивање 
- тестови 
- 
презентације 
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6. Паразитологија  Стицање теоретских 
знања о паразитима 
значајним за хуману 
медуицину; 

 Стицање теоретских 
знања о односу паразита 
и ћелија домаћина; 

 Стицање теоретских 
знања о лабораторијској 
дијагнози паразитарних 
обољења 

 

 Разликује облике, 
врсте и карактеристике 
симбиоза између 
организама; 

 Разликује облике, 
врсте и карактеристике 
паразита; 

 Разликује основне 
карактеристике паразита 
на основу којих је 
извршене подела 

 

- теоријска 
настава се 
одвија у 
учионици 
Оквирни 
број часова: 
10 
Оцењивање: 
- усмено 
испитивање 
- тестови 
- 
презентације 

 

7. Микологија  Стицање знања о 
морфологији, 
културелним и 
биохемијским особинама, 
антигеним својствима и 
патогенези гљива; 

 Стицање знања о 
класификацији гљива; 

 Стицање знања о 
системским микозама 

 

 Објасни морфологију, 
културелне и биохемијске 
особине, антигена својства 
и патогенезу гљива; 

 Објасни узрочнике 
сустемских микоза 

 

- теоријска 
настава се 
одвија у 
учионици 
Оквирни 
број часова: 
6 
Оцењивање: 
- усмено 
испитивање 
- тестови 
- 
презентације 

 

 
Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Патофизиологија 

Разред: други 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.  9 /  2015   година. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе / 
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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. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

 Здравље и болест. 
Смрт и знакови 
смрти (5 часова) 

 

 Стицање знања о 
здрављу и 
патолошким 
променама које 
настају; 

 Стицање знања о 
процесу старења, 
смрти и знаковима 
смрти. 

 

 разуме да је  здравље 
стање равнотеже између 
дејства штетних чинилаца 
и одбрамбене 
способности организма; 

 објасни значај 
патологије; 

 опише смрт 
организма;  

 наведе знакови 
смрти. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Етиологија и 
патогенеза 
обољења (7 
часова) 

 

 Стицање знања о 
етиологији и 
патогенези као и о 
етиолошким 
факторима. 

 

 разликује појмове 
етиологија и патогенеза; 

 наброји и објасни 
етиолошке факторе; 

 разуме утицај 
животног доба, пола, 
стања организма и 
наслеђа на настанак 
болести. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 
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3. 

Прилагођавање ћелија и 
ткива, њихово оштећење, 
регенерација и смрт(8 
часова) 

 Стицање знања о 
процесима; оштећења 
ћелије и процесима 
адаптације ћелије; 

 Оспособљавање 
за повезивање 
појединих патолошких 
стања у 
настајању  клиничке 
слике болести. 

 

 разликује процесе 
оштећења ћелије од 
процеса адаптације; 

 објасни најважније 
процесе ћелијског 
оштећења;  

 објасни најважније 
процесе ћелијске 
адаптације; 

 разуме процес 
старења ћелије 

 објасни лешне 
промене.  

 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп  

4. Таложење материја 
и  поремећаји 
пигментације (6 часова) 
 

 Стицање знања о 
узроцима таложења 
органских и 
неорганских материја 
у организму, 
морфолошким 
карактеристикама 
промена и њиховом 
исходу; 

 Оспособљавање 
за повезивање 
појединих патолошких 
стања у 
настајању  клиничке 
слике болести. 

 

 разуме узроке и 
последице таложења 
појединих материја које 
настају због метаболичких 
поремећаја у организму; 

 разликује ендогене и 
егзогене пигментације; 

 препозна последице 
таложења неорганских 
материја у појединим 
органима. 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

5.  Запаљења   (6 
часова) 

 

 Стицање знања о 
узроцима запаљења; 

 Стицање знања о 
различитим врстама 
запаљењског процеса, 
њиховом току и 
исходу; 

 Оспособљавање 
за повезивање 
појединих 
запаљењских процеса 
у настајању  клиничке 
слике болести. 

 

 препозна  узроке, 
знаке, механизам развоја, 
ток и исход запаљења; 

 разликује врсте 
акутних запаљења; 

 разуме хронично 
неспецифично запаљење; 

 наведе најчешћа 
грануломатозна 
запаљења - туберкулозу и 
сифилис; 

 разуме процесе 
репарације и 
регенерације. 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп  

6.  Поремећаји 
промета воде и 
циркулације (8 
часова) 

 

 Стицање знања о 
карактеристикама 
промена које настају 
због поремећаја 
волумена 
циркулишуће крви, 
њиховом току и 
исходу; 

 Стицање знања о 
карактеристикама 
промена које настају 
због опструкције 
циркулације 
крви,  њиховом току и 
исходу; 

 Оспособљавање 
за повезивање 
појединих поремећаја 
циркулације у 
настајању  клиничке 
слике болести. 

 набројати узроке, ток 
и исход  поремећаја у 
волумену циркулишуће 
крви; 

 разумети особености 
поремећаја волумена 
циркулишуће крви по 
органима; 

 наведе узроке, 
познаје ток и исход 
опструктивних 
поремећаја циркулације; 

 разликује 
опструктивне поремећаје 
циркулације по органима 
у зависности од њихових 
особености. 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 
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7.  Неоплазме   (5 
часова) 

 

 Стицање знања о 
мултифакторијалној 
етиологији неоплазми; 

  Стицање знања о 
карактеристикама 
неоплазми и њиховом 
утицају на домаћина; 

 Оспособљавање 
за повезивање 
локализације и 
особина неоплазме у 
настајању  клиничке 
слике болести. 

 дефинише појам 
неоплазме и врсте 
канцерогена; 

 дефинише 
класификацију тумора 
према ткиву из којих 
потичу и према 
биолошком понашању; 

 разликује врсте 
бенигних тумора, њихов 
ток и исход; 

 препозна најћешће 
премалигне лезије; 

 наброји врсте 
малигних тумора, разуме 
њихов ток и исход; 

 разуме утицај тумора 
на домаћина. 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 

 

8.  Патологија 
кардиоваскуларно
г и респираторног 
систем (8 часова) 

 Стицање знања о 
специфичности 
патолошких 
процеса  на срцу и 
крвним судовима; 

 Стицање знања о 
специфичности 
патолошких 
процеса  на 
респираторним 
органима; 

 Оспособљавање 
за повезивање 
појединих патолошких 
процеса са 
настајањем  клиничке 
слике болести.  

 

 наброји основне 
морфолошке промене и 
функционалне и 
поремећаје код обољења 
ендокарда, миокарда и 
перикарда; 

 дефинише основне 
морфолошке промене и 
функционалне 
поремећаје код обољења 
периферних крвних 
судова; 

 наведеспецифичности 
запаљењских процеса 
органа респираторног 
система; 

 разликује узроке и 
исход поремећаја 
садржаја ваздуха у 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 
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плућима; 

 разуме 
специфичности тумора 
респираторних органа. 

9.  Патологија 
дигестивног 
система  (4 
часова) 

  

 Стицање знања о 
специфичности 
патолошких 
процеса  на органима 
дигестивне цеви; 

 Оспособљавање 
за повезивање 
појединих патолошких 
процеса са 
настајањем  клиничке 
слике болести. 

 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. 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

10.  Патологија 
урогениталног 
система, коже, 
меких ткива и 
костију (6 часова) 

  

 Стицање знања о 
најчешћим 
обољењима бубрега и 
мокраћних путева;  

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцијама мушких и 
женских полних 
органа и дојке;  

 Стицање знања о 
најчешћим туморима 
коже, костију и меких 
ткива. 

 

 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. 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 

 

11.  Патологија 
нервног и 
ендокриног 
система (5 часова) 

  

 Стицање знања 
о  патолошким 
променама грађе и 
функције нервног и 
ендокриног система. 

 

 наброји основне 
морфолошке промене и 
функционалне 
поремећаје код обољења 
нервног система; 

 разуме основне 
морфолошке промене и 
функционалне и 
поремећаје код обољења 
ендокриног система. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује 
на енглеском језику 
 
Користимо колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег разумевања.  
Користи се видео записи на јутјубу и 
презентације са сликама,атлас и микроскоп 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

  
 

 
Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Oрганизација фармацеутскеделатности 

Разред: други 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Настанак и развој 
фармације 

 Упознавање са настанком и развојем фармације кроз различите историјске периоде; раздвајањем 
фармације и медицине; настанком и развојем државне фармакопеје 

 Истицање значаја и улоге фармације кроз историју 
 

 
 наведе како је настала и како се развијала фармација кроз 

различите историјске периоде;  
 схвати зашто и наведе када је дошло до раздвајања 

фармације и медицине; 
 наведе како је настала и како се развијала државна 

фармакопеја 
схвати значај и улогу фармације кроз историју 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје. 
Посета музеју медицине и фармације 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Основе здравствене 
етике 

 

 
 
 Упознавање са основама 

здравствене етике и 
кодексом здравствених 
радника 

•   Развој моралне и    
професионалне одговорности 

 
 
 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 

 
 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје 
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3. 

 
 
Организација 
здравственог система 

 
 
 Стицање знања о: 

карактеристикама 
здравственог система; 
здравственој заштити; 
делатностима здравствених 
установа;  

•     Упознавање са значајем и 
улогом здравственог осигурања 

 
 
 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 

 

 
 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје 

 
4. 

 
Организација 
фармацеутске 
делатности и 
законодавство 

 Стицање знања о законским 
одредбама о производњи, 
промету и уништавању 
лекова и медицинских 
средстава; надзором у 
фармацеутској делатности и 
казненим одредбама;  

 Упознавање са облицима 
едукације и усавршавања у 
фармацеутској делатности 

•  Развој професионалне 

 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  

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Користити расположиве слике, енциклопедије, 
графофолије, Power point презентације, интернет, 
фармакопеје 
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одговорности  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 

 

  

Образовни профил:  Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Aналитичка хемија 

Разред: други 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број9,2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68  68  

Недељни фонд часова 2  2  

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Квалитативна 
хемијска анализа 

 Стицање знања о јонским 
реакцијама; 

 Упознавање са 
квалитативном хемијском 
анализом и принципима 
поделе катјона и анјона на 
аналитичке групе; 

 Стицање знања о 
комплексним једињењима; 

 Стицање  практичних  
вештина за самосталан  рад 
у лабораторији и правилно 
руковање лабораторијским; 
прибором и апаратима 

 Стицање практичних 
вештина за самостално 
извођење квалитативне 
хемијске аналиње; 

 Стицање знања о мерама 
личне и опште заштите 

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. 
 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. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Релизација наставе: 
Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава  
 вежбе  

Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици 
 вежбе се реализују у школској лабораторији 
 користити слике упоредо са демонстрацијом 

лабораторијског прибора и посуђа 
 ученик је обавезан да води дневник вежби и 

практичног рада 
 на крају теме  ученик ради тест знања 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 активност на часу 
 тестове практичних вештина 
 дневнике вежби 

 
Континуирана припрема за часове (добро 
испланирати сваки час полазећи од оперативних 
задатака, према њима формулисати циљеве часа 
и изабрати методе које ће на датом садржају 
ученицима омогућити да формирају знања и 
вештине) 
 - Планирање наставе на годишњем имесечном 
нивоу 
- Користити што више активне методе рада које ће 
и ученику омогућити да буде што активнији и 
самосталнији у раду 
 - подстицати ученике на истразивачки рад у 
школској лабораторији(хемијском кабинету), што 
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ће омогућити и подстицати развој вестина и 
способности комуникације, изношења идеја, 
навођења аргумената, доношења одлука и 
преузимања одговорности 
 - пратити ученичка постигнућа на сваком часу и 
омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 
-добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се њима 
проверава ниво знања прецизиран у опетативним 
задацима и у којој мери се подстиче формирање 
целовитог знања, односно формирање система 
појмова 
 - што интересантније изводити наставу, 
подстицањем критичког мишљења код ученика, и 
способности извођења закључака, дискутовања , 
извештавања 
 - за објашњавање апстрактних хемијских појмова 
користити огледе које демонстрира наставник или 
ученици 
- активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку тему 
имајући у виду које способности ученици треба да 
развију 
  - користити стручну литературу, Интернет, што ће 
ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, 
дискутују, праве извештаје; - комбиновати разне 
врсте дидактичких материјала илустрације, слике, 
графиконе, 
- у сарадњи са ученицима правити нова наставна 
средства, повезати решавања рачунских задатака 
са експерименталним радом 
 - упутити ученике на начине правилног извођења 
закључака, извештавања, понашања у хемијској 
лабораторији, сређивања радног места и сл. 
формирати код ученика способност доношења 
одлука у свакодневном животу, упутити их да 
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обрате пажњу од ког произвођача купују неки 
производ одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према рекламним 
кампањама за производе; 
 
Прилагодити разматрање квалитативне 
хем.анализе потребама образовног профила: 

 

 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);  

 Потенцијалне аналитичке методе за 
доказивање и одређивање отрова. 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори  Стицање знања о води као 
растварачу; 

 Проширивањее знања о 
саставу раствора-масеном 
уделу, количинској 
концентрацији и масеној 
концентрацији; 

 Стицање знања о 
колоидним растворима и  
њиховом значају у 
аналитичкој хемији. 

 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 

 
Прилагодити разматрање раствора потребама 
образовног профила: 
 

 Дозе и дозирање лекова 
 Састав лека (активне материје и помоћне 

материје у лековима); 
 самостално извршавање  правилног 

мерења супстанци по маси и по 
запремини 

 навођење практичних мера за масу и 
запремину и практични мера за узимање 
лекова 

 Прерачун дечијих доза  
 Прерачун код практичних мера за 

узимање лекова (кашике, капи). 
 Прерачун потребних количина супстанци у 

саставу лека из официналних прописа, 
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приликом израде 
 Растварачи у фармацеутској пракси; 
 Подешавање концентрације раствора на 

жељени проценат (разблаживање, 
испаравање и укувавање – принципи 

 Одвајање течне од чврсте фазе у течним 
системима (седиментација, декантовање, 
филтрација, центрифугирање- принцип и 
уређаји). 

 Прерачунавање доза (задаци) према маси, 
узрасту и телесној површини; 

 Прерачунавање терапеутских 
концентрација. 

 Улога  правих и колоидних раствора у 
фармацији; 

 Суспензије- особине, предности и 
недостаци; 

 Стабилизатори суспензија (ПАМ, 
флокуланти, средства за повећање 
вискозитета); 

 Испитивања суспензија; 
 Емулзије- особине, предности и 

недостаци; 
 Врсте емулзија, емулгатори 
 Изотоничност, изотонизација; 

 

3. Примена хемијске 
кинетике на растворе 
електролита 

 Проширивање стеченог 
знања о електролитима; 

 Стицање знања о константи 
јонизације; 

 Стицање знања о јонском 
производу воде; 

 Проширивање знања о 
водоничном експоненту и 
његовој примени; 

 Проширивање знања о 
пуферим; 

 Проширивање знања о 

 разликује јаке и слабе електролите  

 објасни како се сузбија јонизација 
слабих електролита; 

 разуме значај константе јонизације;  

 повезже јонски производ воде ирН; 

 објасни механизам дејства пуфера, 
капацитет пуфера;  

 израчуна рН вредност у раствору 
пуфера;  

 направи раствор пуфера; 

 објасни како реагује водени раствор 
соли;  

Прилагодити разматрање  теме потребама 
образовног профила: 
 
 Расподела  воде у организму и од чега зависи 

количина воде у организму; 
 Улоге крви у организму и значај одржавања 

константне запремине крви 
 Порекло воде у организму, улоге и путеви 

елиминације; 
 рН вредност  телесних течности  
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хидролизи соли и њен 
значај у аналитичкој 
хемији; 

 Стицање знања о 
производу растворљивости 
и његов значај у 
аналитичкој хемији 

 сузбије хидролизу раствора соли; 

 објасни производ 
растворљивости,образовање талога и 
растварање талога; 

4. Гравиметрија  Стицање знања о 
гравиметријској анализи; 

 Савладавање технике 
мерења на аналитичкој 
ваги; 

 Стицање практичних 
вештина за самостално 
извођење гравиметријске 
анализе. 
 

 објасни принципе гравиметријске 
анализе; 

 објасни операције у гравиметријској 
анализи; 

 израчуна резултате у 
гравиметријској анализи; 

 наведе примере гравиметријских 
одређивања.  

 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 

Прилагодити разматрање  теме потребама 
образовног профила: 

 
 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); 

 Одвајање течне од чврсте фазе у течним 
системима (седиментација, декантовање, 
колирање, филтрација, центрифугирање- 
принцип и уређаји). 
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5.  Квантитативна 
хемијска 
анализа:волуметрија - 
метода 
неутрализације 

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 
концентрацијепримарног 
стандардног раствора 
калијум хидроген 
карбоната;  

 Припремање и 
стандардизација 
секундарног стандардног 
раствора хлороводоничне 
киселине;  

 Припремање и 
секундарног стандардног 
раствора натријум 
хидроксида;  

  Одређивање натријум 

хидроксида; Одређивање 

 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 кисело-базне индикаторе; 

 израчуна концентрацију испитиваног 
раствора или масу супстанце у 
испитиваном  раствору; 

 прати промену рН у току титрације; 

 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 
анализу; 

 одреди методом неутрализације 
масу натријум хидроксида у 
раствору; 

 одреди методом неутрализације 
масу сулфатне киселине у раствору; 
одреди методом неутрализације 
масу ацетатне киселине. 

Прилагодити разматрање  теме потребама 
образовног профила: 
Повреде изазване дејством високе температуре 
на организам: топлотни удар, сунчаница, 
 Хемијске опекотине; 
 Нагла тровања удисањем и гутањем отрова; 
 Тровања угљенмоноксидом; 
 Тровања каустичним средствима; 
 Тровање алкохолом, лековима и 

психоактивним супстанцама; 
 Одређивање киселости млека; 
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сулфатне киселине;  

 Одређивањеацетатне 
киселине 

6. Волуметрија-метода 
преципитације, 
комплексометрија и 
оксидоредукција 

 Стицање знања о методи 
преципитације; 

 Стицање знања о методи 
комплексометрије; 

 Стицање знања о 
оксидоредукционим 
средствима; 

 Стицање знања о методи 
перманганометрије и 
јодиметрије (јодометрије); 

 Стицање практичних 
вештина за самостално 
извођење волуметријске 
анализе 

 објасни како се стандардизује 
секундарни стандардни раствор 
сребро нитрата;  

 објасни како се одређују хлориди 
методом преципитације; 

 објасни стандардне растворе у 
методи комплексометриј е; 

 знати металне индикаторе;  

 одреди масу метала методом 
комплексометриј е; 

 објасни оксидоредукцион а 
средства;  

 објасни оксидоредукцион и 
потенцијал; 

 припреми и 
стандардизујесекундарни 
стандардни раствор калијум 
перманганата;  

 објасни методу перманганометри је;  

 објасни методу јодиметрије.  

  примени стечено знање о 
волуметрији у методи 
преципитације, комплексометриј е и 
оксидоредукције;  

 припреми примарни стандардни 
раствор натријум хлорида;  

 Анализа и контрола квалитета воде за 
пиће - органолептички преглед воде, 
одређивање ph воде;одређивање укупне 
и пролазне тврдоће, одређивање 
калцијума и магнезијума; 

 Одређивање витамина Ц титрацијом; 
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 припреми секундарни стандардни 
раствор сребро нитрата;  

 стандардизујераствор 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 секундарнистандардни 
раствор калијум перманганата;  

стандардизује раствор калијум 
перманганата; одреди масу гвожђа 
методом оксидоредукције. 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ОПШТА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 
структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 
елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струке 
са структуром: честицама које граде супстанце (атоми елемената, молекули 
елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама. 
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 
свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 
изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 
за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 
свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледава 
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односе између масе, количине и броја честица реактаната и производа. 
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 
примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 
или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 
на основу топлотних ефеката који их прате. 
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 
свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 
наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 
положајем у Периодном систему елемената. 
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представља 
настајање ковалентне везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 
електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената 
16. и 17. групе Периодног система елемената. 
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке и 
слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 
у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 
водених раствора. 
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну 
енергију (енергију активације). 
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатих 
података израчунава масу, запремину, количину и број честица супстанци које 
настају или су потребне за хемијске реакције. 
2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 
једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај промене 
концентрације, температуре и притиска на однос концентрација реактаната и 
производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 
процесима у хемијској индустрији. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 
применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 
струје, електролиза и корозија). 
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Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитет 
према електрону, електронегативност) на основу електронске конфигурације атома 
елемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система елемената. 
2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 
координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 
њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 
зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 
количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 
концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 
изражавања квантитативног састава раствора у други. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 
процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 
пише изразе за Ka и Kb. 
2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли са 
водом и пише одговарајуће хемијске једначине. 
2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 
2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћу 
реактаната (сировина) и одређује принос реакције. 
2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандардних 
енталпија настајања. 
2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 
константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај промене концентрације, температуре и притиска на 
хемијски систем у равнотежи на основу Ле 
Шатељеовог принципа. 
2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 
редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 
реакција. 
 
Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
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2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводи најважније легуре и 
описује њихова својства; испитује огледима и описује основна физичка својства 
метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих гасова у 
свакодневном животу и струци. 
2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност алуминијума, гвожђа, бакра и цинка с 
кисеоником, водом и хлороводоничном киселином, као и реакције кисеоника с 
водоником, угљеником и сумпором. 
2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у свакодневном животу и струци на 
основу назива и формуле и повезује својства и примену тих једињења. 
 
Средњи ниво: 
2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, магнезијума, алуминијума, калијума, 
калцијума, гвожђа, бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха (O2, CO2). 
2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену легура гвожђа, бакра, цинка и 
алуминијума. 
2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала са кисеоником; разликује киселе, 
базне и неутралне оксиде на основу реакције оксида са водом, киселинама и базама 
и изводи огледе којима то потврђује. 
2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, SO2, HCl и NH3 из фосилних горива 
и/или у индустријским процесима и описује њихов утицај на животну средину. 
2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и примену силицијума, SiO2 и силикона 
у техници, технологији и медицини. 
2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења у комерцијалним производима 
хемијске индустрије (хлороводонична киселина, сумпорна киселина, азотна 
киселина, фосфорна киселина, натријум-хидроксид, раствор амонијака, водоник- 
пероксид), мере предострожности у раду и начин складиштења. 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.2.1. Испитује огледима, упоређује и објашњава општа физичка и хемијска својства 
елемената у оквиру: 1. и 2. групе, 13–17. групе, d-блока (хрома, мангана, гвожђа, 
бакра, цинка, сребра) и њихових једињења. 
2.ХЕ.3.2.2. Објашњава на основу редукционих својстава метала (гвожђа, бакра и цинка) 
хемијске реакције са разблаженим и концентрованим киселинама чији анјони имају 
оксидациона својства (азотна и сумпорна киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.2.3. Испитује огледима, описује и хемијским једначинама представља реакције у 
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којима се испољавају амфотерна својства супстанци. 
2.ХЕ.3.2.4. Објашњава принципе различитих метода добијања метала у елементарном стању 
(електролиза растопа, редукција са алуминијумом, редукција са угљеником и 
угљеник(II)-оксидом) и наводи економске и еколошке ефекте. 
2.ХЕ.3.2.5. Примењује физичко-хемијске методе квалитативне и квантитативне анализе. 
 
ОРГАНСКА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.3.1. Препознаје угљоводонике, алкохоле, алдехиде, кетоне, карбоксилне киселине, 
естре и примарне амине на основу структурне формуле, функционалне групе, 
назива према IUPAC номенклатури и тривијалног назива који се користи у струци. 
2.ХЕ.1.3.2. Описује физичка својства (агрегатно стање, температура топљења и кључања, 
растворљивост у поларним и неполарним растварачима, густина) угљоводоника, 
алкохола, алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара и примарних амина и 
повезује их са структуром њихових молекула и међумолекулским интеракцијама. 
2.ХЕ.1.3.3. Наводи хемијске реакције угљоводоника (сагоревање и полимеризација), алкохола 
(оксидација до алдехида и карбоксилних киселина и сагоревање) и карбоксилних 
киселина (неутрализација, естерификација). 
2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства органских једињења и њихових смеша с 
употребом и значајем у свакодневном животу, струци и хемијској индустрији 
(земни гас, нафта, пластичне масе, каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 
етилен-гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мравља киселина, сирћетна киселина, бензоева киселина, лимунска киселина, 
млечна киселина, палмитинска 
киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле угљоводоника, алкохола, фенола, 
алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, примарних амина; разликује 
структурне изомере и пише њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури. 
2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури угљоводоничног низа на 
ациклична и циклична, засићена и незасићена, алифатична и ароматична; 
класификује алкохоле према атому угљеника за који је везана хидроксилна група на 
примарне, секундарне и терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 
према броју функционалних група. 
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2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају примену у свакодневном животу и 
струци (етен, етин, етанол, етанска киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника класе органских једињења чији 
је назив или структурна формула дата: угљоводоника (супституција и адиција), 
алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 
киселина и сагоревање), карбоксилних киселина (неутрализација, естерификација), 
естара (хидролиза). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, етре, 
ацил-халогениде, анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 
једињења са сумпором. 
2.ХЕ.3.3.2. Класификује амине према броју алкил-група везаних за атом азота на примарне, 
секундарне и терцијарне. 
2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења (углове веза) на основу 
хибридизације атома угљеника у молекулима; илуструје и идентификује врсте 
изомерије; разликује просторну и конституциону изомерију, као и конформације. 
2.ХЕ.3.3.4. Предвиђа, испитује огледима и објашњава физичка својства органских једињења 
на основу структуре угљоводоничног низа, функционалне групе и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип хемијске реакције којој једињење 
подлеже (адиција, супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.6. Испитује огледима и објашњава хемијска својства алкохола, разлику у 
реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, као и разлику 
између алдехида и кетона на основу реакција оксидације слабим оксидационим 
средствима. 
2.ХЕ.3.3.7. Објашњава утицај структуре и утицај удаљене групе на киселост и базност 
органских једињења; пореди киселост алкохола, фенола и карбоксилних киселина, 
базност амина и пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.8. Наводи својства и примену органских једињења са сумпором и упоређује њихова 
физичка и хемијска својства са својствима одговарајућих органских једињења са 
кисеоником. 
2.ХЕ.3.3.9. Користи тривијалне називе за основне представнике хетероцикличних једињења 
(пирол, фуран, тиофен, пиран, пиридин, пиримидин, пурин); објашњава физичка и 
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хемијска својства ових једињења, наводи њихов значај и распрострањеност у 
природи и описује њихову практичну примену. 
2.ХЕ.3.3.10. Изводи огледе којима доказује елементе који улазе у састав органских једињења; 
примењује методе изоловања и пречишћавања природних производа (дестилација, 
екстракција, кристализација, хроматографија). 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацеутска технологија 

Разред: 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 

66 102 60 

Недељни фонд часова 2 3  

Подела одељења у групе  деле се на групе (до 10 ученика) приликом реализације 

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. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Начин прописивања и 
дозирања лекова 

 

 Стицање знања о  
начину прописивања и  
издавања лекова на  
основу рецепта;  
врстама доза и 
 начину прерачунавања 
 доза; 

 Формирање свести 
о значају 
познавања стручне 
литературе у 
обради рецепта и 
прерачунавању 
доза, значају 
рецепта и 
правилног 
дозирања лекова. 

 

 

 
 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.  
 

 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фармацеутски 
 препарати типа 
 прашкова 

 Стицање знања о 
предностима и недостацима 
прашкова као облику лека; 

 Стицање знања о 
прашковима њиховој 
изради, особинама, 
паковању и намени разних 
врста официналних 
прашкова;  

 Упознавање са 
фармакопејским 
испитивањима прашкова; 

 Стицање практичних 

 наведе предности и недостатке 
прашкова као облика дозирања;  

 објасни методе прописивања 
прашкова на рецепту; 

 објасни  израду, особине, начин 
паковања, сигнирања и употребу свих 
официналних врста прашкова; 

 наведе и објасни  фармакопејска 
испитивања прашкова; 

 разуме значај прашкова и њихово  
дозирање правилно изради препарат 
типа прашкова (осим стерилних); 

 правилно запакује препарате типа 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
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вештина израде и 
испитивања разних врста 
прашкова у магистралној 
пракси ; 

Формирање свести о значају 
прашкова као облика дозирања 
и  прашкова који служе за 
израду других врста препарата. 

прашкова у прописану амбалажу и 
прописано их сигнира;  

изведе испитивање варирања масе 

прашкова  

На основу официналног прописа или 

рецепта правилно изради све врсте 

официналних прашкова (осим 

стерилних), запакује их у прописану 

амабалажу и прописано сигнира 

 

на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 

 
 
3. 

Фармацеутски 
препарати типа 
раствора 

 Стицање знања о 
предностима и недостацима 
фармацеутских препарата 
типа раствора; 

 Стицање знања о изради, 
особинама, начину 
прописивања, паковању и 
намени разних врста 
официналних раствора; 

 Стицање практичних 
вештина израде разних 
врста раствора у 
магистралној пракси; 

 Формирање свести о 
значају појединих врста 
раствора у савременој 
терапији. 

 
 

 наведе  предности и недостатке 
раствора као облика дозирања;  

 објасни улогу правих и колоидних 
раствора у фармацији,;  

 наведе поделу раствора по PhJug IV, 
V;  

 објасни растворљивост; 
 наведе врсте и особине растварача 

који се користе за израду раствора;  
 објасни израду, особине, начин 

паковања, начин сигнирања и 
употребу свих официналних врста 
раствора (осим стерилних);  

 наведе и објасни фармакопејска 
испитивања раствора; 

 схвати значај појединих врста           
раствора у сваременој терапији. 

 
На основу официналног прописа или 
рецепта правилно изради све врсте 
официналних раствора (осим стерилних), 
запакује их у прописану амабалажу и 
прописано сигнира 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

4. Фармацеутски 
екстрактивни 
препарати 

 Стицање знања о 
екстрактивним препаратима 
као облику лека; 

 Стицање знања о  
особинама растварача за 
екстракцију;  

 Стицање знања о изради, 
чувању и примени 
екстрактивних препарата;   

 Стицање практичних 
вештина израде разних 
врста екстрактивних 
препарата; 

 Формирање свести о улози 
екстрактивних препарата 
(фитотерапија). 
 

 објасни методе екстракције 
(официналне методе екстракције по 
PhJug IV); 

  опише особине растварача за 
екстракцију; 

  објасни израду, особине, паковање, 
сигнирање и употребу свих врста 
екстрактивних препарата; 

  објасни фармакопејска испитивања 
екстрактивних препарата; 

 схвати место и улогу екстрактивних 
препарата у свременој терапији 
(фитотерапија). Правилно изради 
различите врсте екстрактивних 
препарата; 

  запакује их у прописану амбалажу и 
прописано сигнира; 

 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 

5.  Фармацеутски 
препарати паковани 
под притиском 

 Стицање знања о 
особинама и  подели 
фармацеутских препарата 
пакованих под притиском; 

 Формирање свести о улози 
наведених препарата у 
савременој терапији 

 наведе поделу фармацеутских 
препарата пакованих под притиском ; 

 
 схвати значај и улогу наведених 

препарата у савременој терапији. 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику. Практична настава 
се реализује на наставним базама (  јавне апотеке, 
болничке апотеке, галенске лабораторије.) 
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6. Блок настава апотека  Утврђивање стечених 
теоријских знања о апотеци 
и фармацеутској 
литератури; 

 Упознавање са 
организацијом и 
расподелом послова у 
апотеци и евиденцијом која 
се у апотеци спроводи; 

 Подстицање професионалне 
одговорности и развоја 
особина неопходних за рад 
у струци: прецизност, 
уредност, лична и 
професионална 
одговорност, спремност на 
тимски рад. 

 објасни организацију и расподелу 
послова у апотеци; 

 наведе врсте и начин вођења 
евиденције у апотеци . 
 

Блок настава се реализује у апотеци јавог типа. 
Ученици 5 радних дана учествују у раду апотеке 
јавног типа под надзором одгворног фармацеута, 
воде дневник праксе, записују своје дневне 
обавезе и дужности у складу са планом блок 
наставе у апотеци. 

7. Рецептурна израда 
прашкова, раствора и 
екстрактивних 
препарата. 

 Увежбавање практичних 
вештина израде прашкова, 
раствора и екстрактивних 
препарата; 

 Подстицање професионалне 
и личне одговорности. 

 самостално реши проблеме везане за 
израду одабраних препарататипа 
прашкова, раствора и екстрактивних 
препарата. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. Користи се стручна 
литература (фармакопеје, магистралне формуле) 
на српском, енглеском језику 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацеутска технологија 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 99 60 

Недељни фонд часова 2 3  
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Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Фармацеутски течни 
дисперзни препарати 

-Стицање знања о течним  
дисперзним препаратима 
-Стицање практичних 
вештина израде суспензија, 
емулзија,линимената, 
вазолимената,лосиона 
-Формирање свести о  
значају течних дисперзних 

-објасни особине,поделу и стабилност течних 
дисперзних система 

-објасни деловање средстава за стабилизацију 
суспензија 

-наведе предности и недостатке течних 
дисп.система 

-објасни деловање емулгатора на стабилност 
-наведе специфичности израде линимената, 
Вазолимената и лосиона 
-схвати значај и улогу фармацеутских течних 

дисперзних препарата у савременој терапији 
 

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
-теорија-20 часова 
-вежбе -30 часова 
На вежбама ученици се деле на групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
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препарата за примену у 
фармацији и козметологији 
 
 

 

-правилно изради течне суспензије и емулзије 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фармацеутски  
получврсти дисперзни 
системи 

 

-Стицање знања о 
особинама,изради и 
употреби 
сапуна,масти,паста,кремова,г
елова,пена и шампона као 
лековитих облика 
-Стицање знања особинама 
подлога за израду масти 
-Стицање знања о 
фармакопејским 
испитивањима масти 
-Стицање практичних 
вештина израде 
масти,паста,кремова и гелова 
-Фомирање свести о значају 
фармацеутских получврстих 
дисперзних препарата у 
савременој терапији 

-објасни поделу фармацеутских получврстих 
дисп.система по PhJugIV,V 
-наведе особине,начине 
израде,паковање,сигнирање и употребу 
сапуна,масти,паста,кремова,гелова,пена и 
шампона као лековитих облика 
-наведе врсте и особине подлога за израду 
масти 
-објасни фармакопејска испитивања масти 
-схвати значај фармацеутских получврстих 
дисперзних 
-самостално изради различите врсте 
подлога за масти према одговарајућем 
пропису 
 
-правилно изради разл.врсте 
масти,паста,кремова и гелова 

 
На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
Теорија-18 часова 
Вежбе-30 часоваНа вежбама ученици се деле на 
групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
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3. 

Фармацеутски  
чврсти дисперзни  
препарати 

-Стицање знања о 
особинама,изради,употреби 
фармацеутских чврстих 
дисп.препарата 
-Стицање практичних 
вештина израде супозиторија 
и вагиторија различитим 
методама 
-Формирање свести о значају 
примене фармацеутских 
чврстих дисп.препарата у 
савременој терапији 

-објасни поделу чврстих дисп.препарата 
према PhJugIV,V 
-објасни предности и недостатке 
супозиторија и вагиторија као облика 
лекова 
-наведе врсте и особине подлога за 
супозиторије и вагиторије 
-објасни методе за израду супозиторија и 
вагиторија 
-дефинише и одреди фактор истискивања 
-наведе и изврши фармакопејска 
испитивања супозиторија и вагиторија 
 
-правилно изради,запакује и сигнира 
различите типове супозиторија и вагиторија 

 
 
На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
Теорија-18 часова 
Вежбе-30 часова На вежбама ученици се деле на 
групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
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4. Таблете и капсуле -Стицање знања о 
врстама,особинама и 
употреби таблета и капсула 
као облика дозирања 
-Стицање знања о врстама и 
особинама помоћних 
материја за израду таблета и 
капсула 
-Стицање знања о 
различитим поступцима за 
израду 
-Стицање знања о 
фармакопејским 
испитивањима таблета и 
капсула 

-објасни врсте,особине и употребу таблета и 
капсула као облика дозирања 
-наведе врсте и особине помоћних материја 
за израду таблета и капсула 
-објасни различите поступке за израду 
таблета и капсула 
-објасни принцип рада уређаја за израду 
-наведе врсте и особине амбалаже за 
паковање таблета и капсула 
-објасни значај таблета и капсула у 
савременој терапији 
 
-наведе и изврши фармакопејска 
испитивања таблета и капсула 

На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе,учења,планом 
рада и начином оцењивања 
Теорија-10 часова 
Вежбе-9 часова На вежбама ученици се деле на 
групе по 10 
Наставник и ученици носе радну униформу 
Ученик води дневник вежби 
На крају модула раде тест 
Активна настава 
Демонстрација 
 рад у групама 
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацутска технологија 

Разред: Четврти разред 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.  9/ 2015   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 84 120 

Недељни фонд часова 2 3  

Подела одељења у групе 3 групе по 10 ученика 

 Циљевипредмета: 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.  
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Стерилни 
фармацеутски 
препарати 

 Стицање знања и 
практичних вештина о 
стерилизацији прибора, 
материјала и супстанци; 

 Стицање знања о  
особинама, начину 
добијања, начину чувања и 
употреби воде за инјекције; 

 Упознавање са методама за 
испитивање стерилних 
препарата; 

 Стицање знања о  
изотоничности и начину за 
постизање изотоничности 
препарата; 

 Упознавање са врстама 
стерилних препарата; 

 Стицање знања о употреби 
и особинама и препарата за 
иригацију. 

 

 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. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима.  
Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  

 
 
2. 
 
 
 
 

Парентерални 
препарати 

 Стицање знања о   врстама и 
карактеристикама 
амбалаже за парентералне 
препарате 

 Стицање знања о  
особинама и врстама 
помоћних материја у изради 

 дефинише парентералне препарате; 
 наведе поделу, разлоге за примену, 

предности и недостатке 
парентералних препарата;  

 наведе врсте и карактеристике 
амбалаже за парентералне 
препарате; 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
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парентералних препарата 
 Стицање знања о  

особинама, начину израде и 
употреби парентералних 
препарата 

 Стицање знања о 
испитивању парентералних 
препарата 

  Упознавање са особинама и 
употребом импланта, 
вакцина и серума 

 Стицање практичних 
вештина израде 
парентералних препарата 

 наведе врсте и особине најчешћих 
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 
практично изради парентералне 
препарате.. 

 

различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. 
Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  

 
 
3. 

Офталмолошки 
препарати 

 Стицање знања о 
дефиницији и подели 
препарата за очи; 

 Стицање знања о 
особинама, начину израде, 
и испитивању официналних 
препарата за очи; 

 Стицање практичних 
вештина израде појединих 
врста официналних 
препарата за очи. 

 

 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 

 правилно изради поједине 
официналне врсте препарата за очи. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима.  
Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  
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4. Завојни и други 
потрошни 
медицински 
материјал 

 Стицање знања о врстама , 
подели и особинама 
завојног и другог потрошног 
медицинског материјала и  
дезинфекционих средстава; 

 Стицање практичних 
вештина испитивања 
завојног материјала; 

 Истицање значаја и 
употребе завојног и другог 
потрошног медицинског 
материјала и средстава за 
дезинфекцију. 

 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. 

 да изврши фармакопејска 
испитивања завојног материјала. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у  галенској 
лабораторији и учионици опремљеној са 
фармацеутским супстанцама, лабораторијским 
посуђем и уређајима. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  

5. Нови облици лекова  Стицање знања о 
особинама и предностима 
употребе нових облика 
лекова; 

 Указивање на  правце 
развоја фармацеутске 
индустрије 

 наведе врсте,основне појмове, 
особине и објасни предности 
употребе нових облика лекова 

 дефинише правце развоја 
фармацеутске индустрије. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику.  

6. Индустријска 
производња лекова 

 Стицање знања о  
организацији послова у 
индустрији лекова; 

 Стицање знања о основним 
принципима GMP и 
осигурања квалитета 

 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. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталних технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова који 
приказују индустријску производњу лекова. 
Ученици посећују индустију лекова. 
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7. Апотекарска и 
галенска израда 
препарата 

 Стицање практичних 
вештина израде појединих 
фармацеутских препарата; 

 Вођење евиденције о 
изради и издавању 
фармацеутских препарата; 

 Стицање знања о основним 
принципима GDP. 
 

 самостално израђује препарате у 
стварним условима рада; 

 објасни основне принципе GDP. 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Блок настава се реализује у апотеци јавног типа. 
Ученици 5 радних дана учествују у раду апотеке 
јавног типа под надзором одгворног фармацеута, 
воде дневник праксе, записују своје дневне 
обавезе и дужности у складу са планом блок 
наставе у апотеци. 

8. Рецептурна израда 
фармацеутских 
препарата 1 

 Повезивање стечених знања 
и утврђивање практичних 
вештинау изради 
фармацеутских препарата. 

 самостално изради, спакује и сигнира 
фармацеутски препарат 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Практична настава се реализује у  школској 
лабораторији  опремљеној са фармацеутским 
супстанцама, лабораторијским посуђем и 
уређајима. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику 

9. Рецептурна израда 
фармацеутских 
препарата 2 

 Повезивање стечених знања 
и утврђивање практичних 
вештина. 

 самостално изради, спакује и сигнира 
фармацеутски препарат 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Практична настава се реализује у  школској 
лабораторији  опремљеној са фармацеутским 
супстанцама, лабораторијским посуђем и 
уређајима. 
 Користи се стручна литература (фармакопеје, 
магистралне формуле) на српском, енглеском 
језику 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармакогнозија са фитотерапијом 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 68 30 

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе деле се на групе по 15  ученика – две 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 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Дроге, 
фитотерапија и 
фитопрепарати 

 Упознавање ученика са 
најважнијим особинама 
дрога, њиховом грађом и 
начинима стручне обраде; 

 Стицање знања о 
најважнијим факторима 
који доводе до кварења 
дрога; 

 

 наведе историју лечења биљем као и употребу 
дрога кроз историју; 

 објасни грађу биљне ћелије, биљна ткива, 
организацијацију 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 рационалне фитотерапије; 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 
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 Истицање значаја 
организоване производње 
и испитивања квалитета 
дрога; 

 Упознавање ученика са 
основним 
особинамафитопрепарата и 
принципима фитотерапије 
 
 

 

 

наведе основне карактеристике и параметре 
испитивања квалитета фитопрепарата. 

Вежбе: 

 Препозна делове биљака; 

 Наведе ботаничку и фармацеутску номенклатуру 
 биљних фамилија; 

 изведе правлно паковањедрога 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сапонозиди и  

сапонозидне  

дроге 

 

Теорија 

 Стицање знања о  
сапонозидима (структура, 
особине, деловање, 
употреба у фармацији);  

 Стицање знања о 
распрострањености 
сапонозида у природи и 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама 
наведених биљака; 

 Формирање основних и 
продубљених знања о 
значају употребе наведених 
једињења или дрога које их 
садрже у савременој 
терапији. 
 
 

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 сапонозидних дрога у 
савременој терапији. 
 
Вежбе  

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

 препозна дрогу макроскопски и микроскопски. 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 
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3. 

Танини и 
танинске дроге 

Теорија 
 Стицање знања о 

хидролизујућим, 
кондензованим и 
мешовитим танинима 
(структура, деловање, 
употреба, доказивање, 
екстракција) и дрогама 
које их садрже; 

 Стицање знања о 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама 
наведених биљака; 

 Формирање основних и 
продубљених знања о 
значају употребе 
наведених врста танина 
или дрога које их садрже 
у савременој терапији; 

 
 

 
 

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  
Вежбе  

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

 препозна дрогу макроскопски 
. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми 

4. Етарска уља и 
смоле 

Теорија 
 Стицање знања о дрогама 

које садрже етарско уље 
и њиховом деловању;   

 Стицање знања о 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама 
наведених биљака; 

 Стицање знања о дрогама 
које садрже смоле, 
балзаме и олеорезине;  

Теорија 
 наведе основне особине етарских уља и њихову 

распрострањеност у природи; 
 наведе и опише начине идентификације 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;  

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми 
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 Стицање знања о 
распрострањености и 
макроскопским 
карактеристикама смола, 
балзама и олеорезина.  
 

 објасни значај употребе  смола,балзама и 
олеорезина. 
 

 

   Вежбе 
 препозна дрогу 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), 
угљенихидрати, 
слатке дроге, 
гуме и слузи 

Теорија 
 Стицање знања о 

мастима, уљима, 
угљеним хидратима, 
слаткем дрогама, гумама 
и слузима и њиховим 
хемијским особинама; 

 Формирање основних 
знања о значају употребе 
наведених једињења или 
дрога које их садрже у 
савременој терапији и 
модерној фармацеутској 
пракси; 
 

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 терапији. 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, 
гледањемразличитих видео садржаја, 
филмова икоришећењем квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у 
лабораторији иучионици опремљеној са 
биљним дрогама имикроскопом. 
Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, 
лабораторијскопосуђе за извођење 
доказних реакција. 
Користе се хербаријуми 
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Вежбе 

идентификује и изолује масне материје из природних 
извора 

 препозна дрогу макроскопски и микроскопски 
(скроб) 

 препозна дрогу макроскопски 

6. Хербаријум 
лековитог биља, 
узгој лековитог 
биља и 
организована 
производња 
дрога 

 Преношење  теоријских 
знања стечених кроз 
наставу на природна 
налазишта;  

 Упоређивање знања 
стечених на часовима 
теоријске наставе и кроз 
практичне вежбе са 
комплетном производњом 
дрога а у вези са даљим 
ангажовањем у оквиру 
професије; 

 Упознавање са 
организацијом и реалним 
условима рада у оквиру 
производње лековитог 
биља;  

 Упознавање са   
стручношћу особља које 
прати сваки део 
производног процеса 
биљних дрога. 
 

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

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. 
Посета Ботаничкој башти где се Ученици 
упознају са разноврсношћу биљног 
света. Организују се радионице у 
учионици и у природи. 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармакогнозија са фитотерапијом 

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

 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 33 30 

Недељни фонд часова 1 1  

Подела одељења у групе на групе (до 15 ученика у групи) приликом реализације 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Алкалоиди и 
алкалоидне дроге 

Циљ је и формирање свести о  
алкалоидима као активним 
материјама са специфичним 
дејством; стицање знања о 
алкалоидимa који се могу 
изоловати из одређених-
наведених дрога; стицање 
знања о распрострањености, 

 

 наведе у којим су биљним 

фамилијама најзаступљенији 

алкалоиди; 

 објасни на који начин се могу 

идентификовати алкалоиди и 

одредити њихова количина у 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са биљним дрогама и 
микроскопом. Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, лабораторијско 
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макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама наведених 
биљака; формирање свести 
о значају употребе 
алкалоида као лековитих 
супстанци; употреба 
наведених биљних дрога у 
терапији. 

 

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 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. 

 

 

посуђе за извођење доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хетерозиди и  
хетерозидне дроге 

Циљ је стицање знања о 
особинама, хемијској структури 
и распрострањености 
хетерозида у биљном 
свету; као и о идентификацији и 
изоловању хетерозида из 
биљних дрога. Схватање 
значаја хетерозида у 
савременој терапији, препарата 
израђених од 
хетерозидних дрога или са 

 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; 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са биљним дрогама и 
микроскопом. Корсисте се микроскопски пресеци, 
биљне дриге за идентификацију, лабораторијско 
посуђе за извођење доказних реакција. 
Користе се хербаријуми. 
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хетерозидима као активним 
супстанцама. Стицање знања о 
хетерозидима који се могу 
изоловати из одређених-
наведених дрога. 
Стицање знања о 
распрострањености, 
макроскопским и 
микроскопским 
карактеристикама наведених 
биљака. Истицање значаја 
хетерозида у савременој 
терапији 

 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 

идентификације наведених биљних 

дрога.  
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3. 

Блок настава Примена  теоријских знања 
стечених кроз кабинетску 
наставу на природна налазишта 
; 
Препознавање и брање биљака 
у природи у одговарајућим 
периодима њиховог 
вегетативног развоја. 

 практично препозна одговарајуће 
биљке на терену на коме су 
распрострањене; 

 изабере најпогодније време и начин за 
брање одговарајућих дрога; 

правилно сакупља дроге 

Блок настава се реализује у природи сакупљањем 
биљака и израдом хербаријума. Одлазимо у 
Ботанички башту где се упознајемо са 
разноврсношћу биљног света. Организују се 
радионицу у учионици и у природи. 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 66 30 

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Фармакопејско 
испитивање супстанци 

 
 
 
 

 Стицање основа за 
самостално коришћење 
фармакопеје у области 
испитивања и контроле 
лекова; 

 Стицање знања о примени 
физичко-хемијских метода у 
аналитици лекова; 

 Припрема за рад у 
лабораторији за испитивање 
и контролу лекова. 

 

 

 

 
 

 

• 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 контроли лекова. 

• примени мере заштите од повреда при раду у 
лабораторији за контролу лекова. 

 

 
 
 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 

 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 

 демонстрација 

 рад у групама 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 

Неорганска једињења 
у фармацији 

 
 
 

 Стицање знања о 
распрострањености, физичко-
хемијским особинама, 
идентификацији и методама 

 
 
 
• наведе распрострањеност, физичко-
хемијске особине и употребу 
неорганских једињења; 
 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 

 наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу  

 ученик је обавезан да води дневник вежби 
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одређивања садржаја 
неорганских једињења;  

•  Схватање значаја 
одређивања садржаја 
неорганских једињења у 
фармацији. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• изврши идентификацију 
неорганских једињења уз коришћење 
стручне литературе. 

 на крају модула  ученик ради тест знања 

 активна настава 

 демонстрација 

 рад у групама 
 
 

 
 
3. 

Веза између органске 
структуре и дејства 
лека 

 
 

 Стицање знања о постојању 
везе између органске 
структуре и биолошке 
активности супстанција; 

 Стицање знања о постојању 
делова органске молекуле 
који представљају терапијски 
активан део; 

 Упознавање са  доказним 
реакцијама за одређене 
функционалне групе у 
органским једињењима. 

 

 
 
• 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. 
 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 

 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 

 демонстрација 

 рад у групама 
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4. 

Деривати нафте, 
антисептици и 
дезинфицијенси 

 
 

 Стицање знања о 
особинама, употреби и 
идентификацији 
антисептика и  
дезинфицијенаса.  

 
 

 
 
• наведе особине, употребу и 
начин идентификације бензина, 
парафина и вазелина; 
• наведе поделу антисептика и 
дезинфицијенаса према хемијској 
структури; 
• наведе начин добијања, особине 
и идентификационе реакцијејодоформа,  
етанола, салицилне киселине и 
резорцинола; 
 
 
 
• практично изведе 
идентификацију парафина, вазелина, 
етанола, резорцинола, салицилне 
киселине уз коришћење стручне 
литературе. 
 
 
 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
 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 
 демонстрација 
рад у групама 

 
 
 
 
 
5. 

Одређивање садржаја 
лековитих супстанци 

 
 
 

 Стицање знања из области 
квантитативне анализе 
фармацеутских препарата; 

 Стицање вештина израде 
стандардних раствора и 
волуметријског одређивања 
садржаја лековитих  
супстанци. 

 

 
 
 

 изради стандардне растворе; 

 прикаже реакције које се одвијају 
при волуметријском одређивању 
одабраних фармацеутско-хемијских 
супстанци; 

 практично одреди садржај одабраних 
фармацеутско-хемијских супстанци 
методом волуметрије уз коришћење 
стручне литературе. 

 
 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
 наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу  
 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 рад у групама 
 посета лабораторији Апотексаке установе 

Београд 
 
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 
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Назив предмета: Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 56 30 

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Лекови који делују у 
централном нервном 
систему (ЦНС) 

 
•Стицање знања о  
хемијској структури,   
особинама, употреби и  
идентификацији лекова  
који делују у ЦНС 
 

 препозна хемијску структуру и наведе особине, употребу 
и начин идентификације лекова који  

      делују у ЦНС 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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•Упознавање са одређивањем   

садржаја ацетил-салицилне и  

барбитурне киселине  

•практично одреди садржај 
 ацетил-салицилне киселине  
и барбитурне киселине уз  
коришћењестручне литературе 
 

 

 

 

 
 
 
•  практично изведе реакције идентификације     
парацетамола, ацетил-салицилне киселине, барбитурата, 
метил-ксантинских деривата уз коришћење стручне 
литературе 
 

 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Ћ 
 

Сулфонамиди,  
антихипертензиви  
и диуретици 

 

 Стицање знања о 
особинама, употреби и 
идентификацији 
сулфонамида, 
антихипертензива и 
диуретика 

 
 
 
 
 
 

 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 

 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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3. 

 
 
Антихистаминици 

 
 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама, 
употреби и идентификацији 
антихистаминика 

 
 

 
 

 препозна хемијску структуру група антихистаминика  
наведе особине, употребу и реакције идентификације 
антихистаминика 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
 
 
 

 
 
4. 

 
 
Антитуберкулотици и 
антибиотици 

 
 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама и 
употреби 
антитуберкулотика 

 Стицање знања о пореклу, 
добијању, хемијској 
структури, особинама, 
идентификацији и 
одређивању антибиотика  

 
 

 
 

 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 

 
 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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 практично изведе реакције идентификације пара-
амино-салицилне ксиелине, 
изонијазида,ампицилина и тетрациклина уз 
употребу стручне литературе 

 

 
 
5. 

 
 
Сахариди 

 
 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама, 
употреби и идентификацији 
моносахарида, дисахарида 
и полисахарида  

 
 

 
 
•  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 
 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
 
 

 

 
6. 

 
Витамини 

 

 Стицање знања о хемијској 
структури, особинама, 
улози, идентификацији и 
одређивању  витамина 

 
 

 
•  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 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
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7. 

 
Хормони и 
кардиотонични 
гликозиди 

 

 Стицање знања о хемијској 
структури,  особинама и 
употреби хормона 

 Упознавање са методом 
хроматографског 
одређивања садржаја 
нечистоћа  

 Стицање знања о хемијској 
структури,  особинама, 
употреби и одређивању 
садржаја кардиотоничних 
гликозида.  
 

 
 
 
 

 
• 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 
 
 
 
 
 
 
• објасни методе одређивања садржаја 
кардиотоничних гликозида 
 
 

 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 
 демонстрација 
 рад у групама 

 
8. 

 
Инструменталне 
методе анализе 

 

 Стицање знања о 
инструменталним методама 
аманализе 

 

 

 објасни инструменталне методе анализе 
изведе инструменталне методе анализе уз употребу 
стручне литературе 
 изведе инструменталне методе анализе 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 
 демонстрација 
 рад у групама 
 
Блок настава реализује се у 
лабораторији, али и кроз посете 
обарзовним и научним центримаː 
- Институт Јосиф Панчић 
-Институт за молекуларну биологију 
и генетичко инжењерство 
- Централним лабораторијама 
Апотека Београд 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Телесне течности и 
електролити 

 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. 
 

 

 
 

 
 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. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава 
 демонстација 
 рад у групама 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 

Оквирни број часова по темама 

 Телесне течности и електролити (11 часова 
теорије) 

 

2. Протеини и ензими  Стицање знања о структури, 
особинама, подели и 
значају аминокиселина и 
протеина; 

 Стицање знања о 
функцијама специфичних 
протеина (албумини, 
хемоглобин, 
имуноглобулини, 
фибриноген); 

 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 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 

 Протеини и ензими (15 часова теорије) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 
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 Стицање знања о 
oсобинама, грађи 
номенклатури, подели и 
механизму деловања 
ензима; 

 Стицање знања о 
коензимима, проензимима 
и изоензимима; 

 Стицање знања о значају 
одређивања активности 
ензима у клиничкој 
дијагностици. 
 

ензима; 
 објасни функцију коензима, 

проензима и изоензима; 
наведе значајне ензиме у клиничкој 
дијагностици. 

3. Метаболизам 
протеина и 
аминокиселина 

 Стицање знања о билансу 
азота и варењу протеина; 

 Стицање знања о 
ресорпцији аминокиселина 
и метаболичким путевима 
аминокиселина; 

 Стицање знања о 
метаболизму 
аминокиселина и циклусу 
урее; 

 Стицање знања о 
катаболизму хема, 
метаболизму жучних 
киселина и поремећајима. 
 

 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 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
9 часова теорије 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати и 
њихов метаболизам                                                                                                                                      

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају моносахарида, 
дисахарида и полисахарида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији 
угљених хидрата; 

 Стицање знања о 
метаболизму 

 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; 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
 Угљени хидрати и њихов метаболизам (10 

часова теорије) 
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 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. 

5. Липиди и њихов 
метаболизам 

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају масних киселина, 
триацилглицерола  и 
стероида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији и 
метаболизму липида; 

 Стицање знања о 
липопротеинима и 
хиперлипопротеинемијама; 

 Стицање знања о 
фосфолипидима, структури 
и функцији биолошких 
мембрана 

 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. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
 Липиди и њихов метаболизам (9 часова 

теорије) 
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6. 
 

Сигнални системи и 
хормони 

 Стицање знања о подели и 
механизму деловања 
сигналних система и 
хормона у организму; 

 Стицање знања о 
пептидним хормонима, 
хормонима дериватима 
аминокиселина и 
стероидним хормонима. 

 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. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
 Сигнални системи и хормони (6 часова 

теорије) 
 

7. Биохемија крви и 
урина 

 Стицање знања о значају 
биохемије у дијагностици 
болести срца, бубрега, 
гастроинтестиналног тракта, 
ендокриних болести и 
малигних обољења; 

 Стицање знања о хитним 
анализама. 

 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести срца; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести бубрега; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести гастроинтестиналног тракта; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
ендокриних болести; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
малигних обољења; 

 наведе најзначајније хитне анализе и 
њихову примену. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
 Биохемија крви и урина (6 часова теорије) 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Основи клиничке фармације 

Разред: трећи 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр 9 /  2015година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе  
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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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Медицинска 
пропедевтика 

 Стицање основних знања o 
здрављу и болести; 

 Стицање знања о начину 
узимања података о 
обољењу; 

 Стицање знања о 
дијагностичким методама 

 
 
 

 дефинише елементе и факторе који 
утичу на здравље; 

 објасни поделу и врсту симптома и 
знакова обољења 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 су дијагностичке методе и 
процедуре. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

 
 
2. 
 
 
 
 

 Болести крви и 
кардиоваскуларног 
система 

 Стицање основних  знања о 
анемијама; 

 Стицање основних  знања о 
болестима леукоцита; 

 Стицање основних  знања о 
болестима који доводе до 
крварења; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику, 
дијагностику и принципе лечења 
анемија; 

 објасни  етопатогенезу, клиничку слику, 
дијагностику и принципе лечења 
леукемија; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику, 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
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 Стицање основних  знања о 
болестима 
кардиоваскуларног система. 

 

дијагностику и принципе лечења 
хеморагијског синдрома; 

 објасни мере превенције обољења 
кардиоваскуларног система; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику, 
дијагностику и принципе лечења 
обољења кардиоваскуларног система. 
 

 

 
 
3. 

Болести 
респираторног 
система 

 Стицање знања о узроцима 
болести респираторног 
система ; 

 Стицање знања о 
превентивним мерама 
болести респираторног 
система; 

Стицање основних знања о  
етиопатогенези, клиничкој 
слици и дијагностици обољења 
распираторног 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. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

4. Болести дигестивног 
система 

 Стицање знања о симптомима 
и знацима обољења 
дигестивног система; 

 Стицање основних знања о 
најчешћим болестима 
дигестивног система.знања о 
болестима дигестивног 
система. 

 објасни симптоме и знаке обољења 
дигестивног система; 

 објасни етопатогенезу, клиничку слику 
и дијагностику обољења дигестивног 
система; 

 објасни мере превенције обољења 
дигестивног система. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
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5. Болести неправилне 
исхране 

 Стицање знања о настанку 
поремећаја здравља  услед 
неправилне исхране; 

 Стицање знања о 
поремећајима метаболизма 
липида.  

 
 

 објасни како се неправилна исхрана 
одражава на здравље човека; 

 објасни етиопатогенезу, клиничку 
слику и дијагностику обољења 
неправилне исхране; 

 објасни етиопатогенезу и дијагностику             
хиперлипопротеинемија. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

6. Болести уринарног 
система 

 Стицање знања о 
симптомима, знацима и 
превенцији обољења 
уринарног система;  

 Стицање основних знања о 
узроцима, клиничкој слици и 
дијагностици акутне 
бубрежне инсуфицијенције;  

 Стицање основних знања о 
узроцима, клиничкој слици и 
дијагностици хроничне 
бубрежне инсуфицијенције 

 објасни   симптоме и знаке обољења 
уринарног тракта- дизурија, 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. 

  

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
 

7. Болести ендокриног и 
нервног система 

 Стицање знања  о болестима 
штитне жлезде, надбубрежне 
жлезде и ендокриног 
панкреаса; 

 Стицање знања о болестима 
нервног система, 

   Стицање знања о 
психијатријским болестима. 

 
 

 

 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. 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Наставни програм се реализује  активном 
теоријском наставом уз помоћ савремених 
дигиталних технологија, гледањем различитих 
видео садржаја и филмова. 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета:                                                                                                    Токсикологија 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
Општа токсикологија 

 
 
Стицање знања о  значају  токсикологије и гранама токсикологије; 
 Стицање знања о  појмовима из опште  токсикологије;  
 Стицање знања о  кинетици токсичних супстанци; 
 Стицање знања о механизмима  деловања отрова; 
 Стицање знања о  интеракцији хемијских једињења и промени дејстава при поновљеном уносу неких 

отрова; 

 
 

 наведе задатке и гране токсикологије; 
  наведе повезаност токсикологије са другим наукама; 
 наведе дефиницију отрова и токсичности; 
 објасни  изложеност отрову и типове токсичности; 
  опише дозе у токсикологији; 
 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; 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
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 Стицање знања о  мерама прве помоћи, принципима лечења акутних тровања и антидот терапије. 
 

 

 разликује кумулацију, толеранцију, идиосинкразију, 
психичку и физичку  зависност; 

 опише мере прве помоћи, основне принципе лечења 
акутних тровања и антидоте. 

 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Узорковање,  
екстракција и  
детекција отрова 

 

 
 
 Стицање знања о 

правилима рада са 
токсичним, корозивним и 
запаљивим хемикалијама; 

 Стицање знања о 
материјалима; 
токсиколошке анализе 

 Стицање знања о  
правилима узорковања, 
транспорта и чувања 
узорака; 

  Стицање знања о  основним 
принципима  екстракције и 
детекције отрова. 

 

 
 
 објасни правила рада са токсичним, 

корозивним, и запаљивим 
супстанцама; 

 анализира материјале токсиколошке 
анализе; 

 наведе фазе рада токсиколошке 
анализе; 

 наведе правила узорковања, 
транспорта и чувања узорака; 

 објасни припрему узорака за 
токсиколошку анализу, као и поступке 
екстракције; 

 објасни претходне пробе и наведе 
методе инструменталне анализе. 

 
 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
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3. 

 
 

Специјални део 
 

 
 
 Стицање знања о  

принципима поделе отрова 
у аналитичкој токсикологији 
;  

 Стицање знања о  
токсиколошком  значају   
отрова различитих група и 
могућностима тровања; 

 Стицање знања о физичким, 
хемијским и физиолошким 
карактеристикама 
појединих отрова ;  

 Стицање знања о путевима  
уношења, метаболи зама и 
екскреције отрова из 
организма; 

 Стицање знања о  
механизмима деловања 
отрова; 

 Стицање знања о  
симптомима тровања  и 
оштећењима која изазивају; 

 Стицање знања о  мерама 
прве помоћи и лечења 
тровања, могућим 
антидотима; 

 Стицање знања о  
аналитичким методама за 
идентификацију и 
одређивање отрова. 

 

 
 
 препозна у којој се групи налази 

отров; 
 наведе токсиколошки значај и 

могућности тровања отровима 
различитих група; 

 наведе физичке, хемијске и 
физиолошке особине 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. 

 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
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4. 

 
 
Одабрана поглавља 

 
 
 Стицање знања о 

токсиколошком значају 
лекова, психоактивних 
супстанци, пестицида, 
дуготрајних органских 
загађивача и отрова 
природног порекла; 

 Стицање знања о 
могућностима тровања; 

 Стицање знања о физичким, 
хемијским и физиолошким 
карактеристикама 
појединих отрова;   

 Стицање знања о  
путевевима уношења, 
метаболи заму и екскрецији 
отрова из организма; 

 Стицање знања о 
механизмима  деловања 
отрова; 

 Стицање знања о 
симптомима тровања и 
могућим оштећењима; 

 Стицање знања о  мерама 
прве помоћи и лечења 
тровања, антидотима; 

 Стицање знања о 
аналитичким методама за 
идентификацију и 
одређивање отрова. 

 

 
 
 наведе токсиколошки значај и 

могућности тровања лековима, 
психоактивним супстанцама, 
пестицидима, дуготрајним органским 
загађивачима 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. 

 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
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5. 

 
Екотоксикологија 

 
 Стицање знања о   

узрочницима  загађења 
ваздуха, водае, земљишта и 
намирница; 

•    Оспособљавање ученика да 
правилно разуме механизам 
загађења ваздуха, воде, 
земљишта и намирница. 

 препозна основне узрочнике 
загађења воде, ваздуха,  земљишта и 
намирница; 

•  објасни механизме  загађења ваздуха, 
вода, земљишта и намирница. 

 
Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
•  активна настава 
•  демонстрација 
•  рад у групама 
 
Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима  
коришћењем стручне литературе и аудио-
визуелних слика уз помоћ наставника  
 
 
Давати упутства ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација 
 
 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 / 30 

Недељни фонд часова 2 /  

Подела одељења у групе деле се на групе по 10 ученика 

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; 
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 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Хранљиве материје и  
животне намирнице 

 Стицање знања о 
основним хранљивим 
материјама које се 
налазе у намирницама и 
њиховој улози у 
људском 
организму(протеини, 
масти и угљени хидрати); 

 Стицање знања о 
специфичним 
хранљивим материјама 
које се налазе у 
намирницама и њиховој 
улози у људском 
организму(витамини, 
минералне материје, 
целулоза); 

 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 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. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријску наставa (10 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
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 Формирање свести о 
значају свакодневног 
уношења хранљивих 
материја. 

 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено изла  

 домаће задатке гање 

 активност на часу  
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Енергетска вредност 
хране, принципи 
рационалне исхране и 
законски прописи 

Стицање знања о 
начинима одређивања и 
израчунавања енергетске 
вредности хране;  
Стицање знања о 
принципима рационалне 
исхране;  
Стицање знања о  значају 
постојања установа које 
врше контролу животних 
намирница у складу са 
законским прописима. 

 објасни на који начин се одређује и 
израчунава енергетска вредност хране; 

 објасни принципе рационалне исхране; 
 наведе  законске прописе који важе за 

поједине врсте животних намирница ; 
  прецизно наведе прописе из правилника  

о методама анализе и суперанализе; 
 наведе начине узимања узорака за 

анализу 
 наведе установе које обављају анализе 

животних намирница. 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу     
домаће задатке 
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3. 

Хранљиве намирнице 
животињског порекла 

 Стицање знања о 
саставу, биолошкој и 
хранљивој вредности 
намирница 
животињског порекла; 

 Оспособљавање за 
коришћење 
правилника о 
квалитету и промету 
животних намирница. 

 
 

 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 порекла. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Наставна средства : законска регулатива 
Реализација настеве: 
 теоријска настава (8 часова) 
Место реализације наставе 
   учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз:тестове знања, усмено излагање, активност 
на часу, домаће задатке 

4. Хранљиве намирнице 
биљног порекла 

 Стицање знања о 
саставу и значају 
житарица и 
производима од 
житарица; 

 Стицање знања о 
саставу и значају воћа 
и производа од воћа; 

 Стицање знања о 
саставу и значају 
поврћа и производа од 
поврћа; 

 Стицање основних 
знања о саставу и 
значају кафе, какаоа, 
чаја и  шећера; 

 Стицање основних 
знања о чувању и 
конзервисању 

 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. 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (10часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

намирница биљног 
порекла.  
 

 активност на часу     
домаће задатке 

5. Вода у животним 
намирницама и вода 
за пиће 

 Стицање знања  о води 
као битном састојку 
животних намирница 

 Стицање основних 
појмова о саставу и 
употреби меда; 

 Стицање знања о 
улози соли и  сирћета; 

 Стицање знања о 
подели и добијању 
алкохолних пића. 
 

 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  за 

конзервисање; 
 објасни биолошку и хранљиву вредност 

меда; 
наведе начине добијања и врсте 
алкохолних пића. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Напочетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (6 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу     

 домаће задатке 

6. Адитиви и хемијска 
контаминација хране 

 Упознавање са 
адитивима као 
средствима за 
очување и корекцију 
намирница; 

 Упознавање са 
основним 
карактеристикама 
појединих врста 
адитива;  

 Формирање свести о 
значају контролисања 
количине адитива у 
намирницама; 

 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. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (6 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 Формирање свести о 
значају контролисања 
пестицида и резидуа 
антибиотика у храни 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу        
домаће задатке 

7. Дијететске намирнице 
и нутрификација 
хране 

 Упознавање са 
дијететским 
намирницама; 

 Упознавање са 
прописима о квалитету и 
здравственој 
исправности хране за 
одојчад и малу децу; 

 Упознавање са 
алтернативним 
начинима  исхране; 

  Стицање знања о 
нутрификацији хране; 

 Упознавање са 
предметима опште 
употребе; 

Формирање свести о 
значају контролисања 
квалитета и 
здравствене 
исправности предмета 
опште употребе. 

 наведе 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. 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Реализација наставе 
 теоријска настава (6 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава  
 рад у групама 
 демонстрација  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање  

 активност на часу     
домаће задатке 

8. Контрола квалитета и 
анализа животних 
намирница 

 Стицање практичних 
вештина у анализи 
појединих намирница 
биљног и животињског 
порекла; 

 Стицање практичних 
вештина у анализи воде 
за пиће 

 прецизно изведе анализе контроле 
намирница биљног и животињског порекла 
ради утврђивања њиховог квалитета; 

  наведе врсте анализа за испитивање 
намирница биљног и животињског порекла. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Реализација наставе: 
 Вежбе у блоку (30 часова) 
Место реализације наставе 
 лабораторија 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе(до 10 ученика у групи) 
приликом реализацијевежби. 
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Препоруке за реализацију наставе 
 практични рад  
 рад у групама 
 демонстрација  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 самосталан практични рад 

 усмено излагање 

 ангажованост на вежбама 

 дневник практичних вежби     
 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Фармакологија и фармакотерапија 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

84 не не 

Недељни фонд часова 3   

Подела одељења у 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. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Општа фармакологија  Стицање основних 
знања о врстама, 
облицима  и начинима  
применеи дозирању 
лекова; 

 Стицање основних 
знања из 
фармакокинетике; 

 Стицање основних 
знања о дејству лекова 
на организам и значају  
плацебо ефекта..  
 

 

 
 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 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (84 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 

 
 
2. 
 
 
 
 

Фармакологија 

кардиоваскула

рног, 

респираторног, 

дигестивног 

и 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
кардиоваскуларног система;  

 Стицање знања о 
најважнијим групама  

 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 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
 
 
 
 
 

урогениталног 
система 

 

лекова који се користе у 
терапији обољења 
респираторног система; 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
дигестивног система; 

Стицање знања о најважнијим 
групама  лекова који се користе 
у терапији обољења 
урогенталног система. 

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 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 контраиндикације лекова који се 
користе у  терапији обољења 
урогениталног система; 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 

 
 
3. 

Фармакологија крви и 
телесних течности 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова са дејством на 
хемостазу и тромбозу; 

 Стицање знања о 
најважнијим 
антианемијским  лековима; 

 Стицање основних знања о 
врстама, индикацијама и 
нежељеним ефектима 
средстава за надокнаду 
течности, крвних елемената, 

 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 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
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електролита и хранљивих 
материја;   

Стицање основних знања о 
контрастним средствима која 
се примењују у медицини 

 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. 

 

домаћи задатак 

4. Фармакологија 
хормона и витамина 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима терапијске 
примене  хормона; 

Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и најчешћим 
нежељеним ефектима  
терапијске примене витамина 

 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 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 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 
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витамина. 
 

5. Антиинфективни 
лекови и цитостатици 

 Стицање знања о 
механизму деловања 
антимикробних лекова и 
општим  принципима 
антиинфективне терапије; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  антиинфективних 
лекова; 

Стицање елементарних знања о 
дејству, индикацијама, начину 
примене и најчешћим 
нежељеним ефектима 
цитостатика. 

 наброји најважније групе 
антимикробних лекова 

 наведе и објасни дејства, индикације, 
начине примене и најчешће 
нежељене ефекте  антиинфективних 
лекова 

 наведе најважније представнике 
наведених група лекова   

наведе дејства,  индикације, начине 
примене и најчешће нежељене ефекте 
цитостатика. 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 
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6. Фармакологија 
аутономног 

нервног система 

 Стицање знања о 
трансмисији у вегетативном 
нервном систему; 

 Стицање знања о 
најважнијим групам  лекова 
са дејством на вегетативни 
нервни систем; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начинима примене и 
најчешћим  нежељеним 
ефектима  лекова са 
дејством на вегетативни 
нервни систем: 

 

 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   

 
 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 

7. Фармакологија 
централног 

нервног система 

 Стицање знања о 
најважнијим групама лекова 
са дејством на нервни 
систем; 

Стицање знања о дејству, 
индикацијама, начину примене 
и најчешћим нежељеним 
ефектима  лекова са дејством 
на нервни систем 

 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 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
домаћи задатак 
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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 часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 56  

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе на групе (до 10 ученика у групи) приликом реализације 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 

Грађа и функције коже 
и њених изданака 

 Стицање знања о :  
структури коже,   
хемијском саставу,  
физиолошким  
функцијама и   
типовима коже;  
грађи и функцијама  

 
 наведе основне податке о  

историјском развоју  
козметологије; 

 опише структуру коже; 
 наведе функције коже    

и њен хемијски састав; 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
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 знојних и лојних жлезда  
и изданака коже; 
Стицање знања о  
изгледу најчешћих 
 естетских  
промена-недостатака  
на кожи и њеним  
изданцима; 

Формирање свести о 
значају примене 
козметичких препарата у 
свакодневном животу. 

 

 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 
 промене-недостатке   
на кожи и њеним изданцима. 

 

 

 

 
 

сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Козметичке  
сировине и  
активне материје 

 Стицање знања о 
дефиницији и 
класификацији козметичких 
препарата; 

 Стицање знања о 
класификацији и основним 
карактеристикама 
појединих група сировина 
за израду козметичких 
препарата; 

Развијање свести о значају 
квалитета и избора сировина и 
активних материја за квалитет 
козметичког производа 

 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. 

 

 

 

. Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
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3. 

Препарати за 
одржавање личне 
хигијене 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби препарата за 
одржавање личне хигијене 
(сапуни, шампони, 
препарати за суво прање 
косе, препарати за купање, 
препарати за негу усне 
шупљине и чишћење зуба, 
препарати за чишћење 
зубних протеза); стицање 
адекватних практичних 
вештина; 

Формирање свести о улози 
препарата за одржавање личне 
хогијене у свакодневном 
животу 

 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. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
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4. Препарати за негу, 
одржавање и заштиту 
коже и косе 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби препарата за негу, 
одржавање и заштиту коже 
и косе; 

 Стицање практичних 
вештина израде препарата 
за негу, одржавање и 
заштиту коже и косе; 

Формирање свести о улози 
препарата за негу, одржавање 
и заштиту коже и косе у 
свакодневном животу. 

 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. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
 

5. Препарати посебне 
намене 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби 
козметотерапијских и 
препарата посебне намене; 

 Стивцање практичних 
вештина израде 
козметотерапијских и  
препарата посебне намене; 

Формирање свести о естетском 
значају  козметотерапијских 
препарата и препарата посебне 
намене. 

 препозна  састав, особине и употребу 
појединих група препарата посебне 
намене; 

 разуме  естетски значај 
козметотерапијских препарата и 
препарата посебне намене. 

 на основу задате формулације 
правилно изради поједине  
козметотерапијске и препарате  
посебне намене. 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
 

6. Препарати 
декоративне 
козметике 

 Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и 
употреби декоративних 
препарата; 

 Стицање практичних 
вештина израде препарата 
декоративне козметике; 

Формирање свести о значају 
декоративних препарата у 
свакодневном животу. 

 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 . 

 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду и контролу квалитета 
козметичких производа. 
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7. Контрола квалитета 
козметичких 
препарата, основи 
индустријске 
производње 

 Упознавање са савременим 
захтевима за козметичке 
препарате; 

 Стицање знања о значају 
контроле квалитета 
козметичких препарата, 
врстама испитивања и 
методама за контролу 
квалитета, законским 
прописима за контролу 
квалитета козметичких 
препарата; 

 Стицање практичних 
вештина извођења 
појединих метода за 

 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 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова и 
коришећењем креираних игрица и квизова на 
различитим апликацијама. 
Практична настава се реализује у лабораторији и 
учионици опремљеној са козметичким 
сировинама, лабораторијском опремом и 
уређајима за израду  (полуаутоматска мешалица 
за израду меулзија и гелова)и контролу квалитета 
козметичких производа (мерење   pH вредности). 
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испитивање квалитета 
козметичких препарата  
(одређивање pH вредности 
козметичких препарата, 
patch-тест); 

 Стицање знања о основама 
индустријске производње 
козметичких производа; 

Формирање свести о значају  
састава и квалитета 
козметичких препарата и 
избора амбалаже. 

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). 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Предузетништво 

Разред: четврти 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.   9/2015.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 56  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Деле се у две 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. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Предузетништво и 
предузетник   
 

 Разумевање појма и 
значаја  предузетништва;  

 Препознавање 
особености предузетника.  

 

 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. 

 

 Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 

 На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе редовно 
формирају радну свеску 

Реализација наставе: 
    Вежбе (56 часова) 

 Методе рада: 
Радионичарски 
(све интерактивне методе рада) 

 Подела одељења на групе 
      Одељење се  дели на 2 групе 
      (2 наставника) 

 Место реализације наставе 
      Вежбе се реализују у кабинету /  
      учионици  
Препоруке за реализацију наставе 

 Предузетништво и предузетник: Дати 
пример успешног предузетника и/или 
позвати на час госта – предузетника који би 
говорио ученицима о својим искуствима или 
посета успешном предузетнику и вођење 
интервјуа са њиме. За потребе праћења и 
напредовања ученици или пишу есеј на тему 
успешног предузетника или праве есеј у 
форми кратког филма у Movie Maker – у или 
неком сличном програму. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развијање и 
процена  пословних 
идеја, маркетинг план 
 

 Развијање способности 
за уочавање, формулисање 
и процену; пословних 
идеја   

 Упознавање ученика са 
елементима маркетинг 
плана; 

 Развијање смисла за 
тимски рад.  

 

 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.  

 

 Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 

 Развијање и процена пословних идеја, 
маркетинг план: Користити олују идеја и 
вођене дискусије да се ученицима помогне у 
креативном смишљању бизнис идеја и 
одабиру најповољније. Препоручити 
ученицима да бизнис идеје траже у оквиру 
свог подручја рада али не инсистирати на 
томе.Ученици се дела на групе окупљене око 
једне пословне идеје у којима остају до краја. 
Групе ученика окупљене око једне пословне 
идеје врше истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима, користећи гугл 
упитник. Пожељно је посетити и неку 
пригодну манифестацију, сајам или неки 
музеј, као и остваривати сарадњу на 
локалном нивоу кроз мотивисање ученика да 
се активно укључују и кроз ваннаставне 
активности учешћем на некој радионици или 
такмичењу у оквиру предмета. 

За потребе праћења ученика и њиховог 
напредовања, ученици могу добијати и 
радне листове и друге адекватне материјале 
преко гугл учионице 

 
 
3. 

Управљање и 
организација, правни 
оквир за оснивање и 
функционисање 
делатности 

 Упознавање ученика са 
суштином основних 
менаџмент функција и 
вештина; 

 Упознавање ученика са 
специфичностима 
управљања 
производњом/услугама и 
људским ресурсима; 

 Упознавање ученика са 
значајем коришћења 
информационих 

 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 

 Најмање 30% наставног програма се 
реализује на енглеском језику 

 Управљање и организација:  

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима уз 
помоћ наставника  

 Методе рада : 
Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 
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технологија за савремено 
пословање; 

 Давање основних 
упутстава где доћи до 
неопходних информација. 

 

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. 

 Упознавање ученика са 
суштином основних менаџмент 
функција и вештина; 

 Упознавање ученика са 
специфичностима управљања 
производњом/услугама и људским 
ресурсима; 

 Упознавање ученика са значајем 
коришћења информационих 
технологија за савремено 
пословање; 

 Давање основних упутстава где 
доћи до неопходних информација. 

 

 Давати упутстава ученицима где и како да 
дођу до неопходних информација. Користити 
сајтове за прикупљање информација 
(www.apr.gov.rs. ,  

        www.sme.gov. rs.  и други).  
 

 Посета социјалним партнерима на 
локалном нивоу (општина, филијале 
Националне службе за запошљавање, 
Регионалне агенције за развој малих и 
средњих предузећа, Привредне коморе 
Србије и сл.). 

 Користити гугл учионицу као значајан 
ресурс за давање примера из пословне 
праксе, решавање задатака, попуњавање 
радних листова. 
 

 

http://www.apr.gov.rs/
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4. 

 
Економија пословања, 
финасијски план 

 Разумевање значаја 
биланса стања, биланса 
успеха и токова готовине 
као најважнијих 
финансијских извештаја у 
бизнис плану; 

 Препознавање 
профита/добити  као 
основног мотива 
пословања; 

 Разумевање значаја 
ликвидности у пословању 
предузећа. 

 

 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. 

 

Најмање 30% наставног програма се реализује на 
енглеском језику 
Економија пословања, финасијски план 

 Користити формулар за бизнис план 
Националне службе запошљавања. 

 Користити најједноставније табеле за 
израду биланса стања, биланса успеха и 
биланса новчаних токова. 

 Обрадити садржај на најједноставнијим 
примерима из праксе. 

 Израда основне пословне документације: 
CV, мотивационо писмо, молба, жалба, 
извештај, записник у електронској форми 
преко гугл учионице или пословног мејла. 

 Методе рада: 
Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 

 

 
 
5. 

Ученички пројект-
презентација 
пословног плана 

 

 Оспособити ученика да 
разуме и доведе у везу све 
делове бизнис плана; 

 Оспособљавање 
ученика у вештинама 
презентације бизнис плана 

 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. 

Ученички пројект-презентација пословног плана: 
Оспособљавање ученика за самооцењивањем 
при презентацији бизнис плана по групама. Према 
могућности наградити најбоље радове. У 
презентацији користити сва расположива 
средства за визуализацију а посебно презентацију 
у Power point –у, као и коришћење других сличних 
програма попут Prezi и Canva. 
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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,организационо-производни и 
финансијски план) 

 израду коначне верзије бизнис плана 

 презентацију 
 
Оквирни број часова по темама 

 Предузетништво и предузетник 6 часова 
вежби 

 Развијање и процена  пословних идеја, 
маркетинг 

 план 15 часова вежби 

 Управљање и организација 15 часова 
вежби 

 Економија пословања 10 часова вежби 

 Ученички пројект –  
         презентација пословног    
         плана 10 часова вежби 
 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ            

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 33   
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Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 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; 
3. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

 

ЈА, МИ  И  ДРУГИ 

 Лични идентитет 

 Откривање и уважавање 
разлика 

 Групна припадност 

 Стреотипи и предрасуде 

 Толеранција и 
дискриминација 

 

 
 

 Подстицање ученика на 
међусобно упознавање  

 
 

 Подстицање ученика да 
сагледају међусобне 
сличности и разлике  и уваже 
их 

 
 

 Развој негативног става 
према било ком облику 
дискриминације  

 

 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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активности на првим часовима 
треба тако организовати да се 
обезбеди међусобно упознавање 
ученика, упознавање ученика са 
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различитим   основама  

 
 

 Сагледа могуће последице 
нетолеранције, дискриминације, 
стереотипа, предрасуда и начине 

циљевима и наставним садржајима 
предмета, али и тако да наставник 
добије почетни увид у то са каквим 
знањима, ставовима и вештинама из 
области грађанског васпитања група 
располаже с обзиром да нису сви 
ученици у основној школи похађали 
наставу грађанског васпитања у 
истој мери. 

 Реализација програма треба да 
се одвија у складу са принципима 
активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће 
појаве из друштвеног контекста 
прошлости и садашњости. 

 Квалитет наставе се 
обезбеђује  усаглашавањем 
садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и 
сталном разменом информација 
унутар групе. 

  Добар индикатор успешне 
наставе је способност ученика да 
адекватно примењују стечена знања 
и вештине и да у пракси изражавају 
ставове и вредности  демократског 
друштва.  

 Наставник треба да пружи 
неопходну помоћ и подршку 
ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са 
групом  да обезбеди повратну 
информацију о њеној успешности. 

 У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, 
организатор и водитељ ученичких 
активности и особа која даје 
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повратну информацију. 

  Повратна информација је од 
великог значаја не само за процес 
стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа 
у раду групе и  мотивације за 
предмет 

 За успешно реализовање наставе 
број ученика у групи не би требала 
да буде већа од 25 ученика. 
Оптималан број ученика је 15-20 
ученика  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 

 
 

Оквирни број часова по темама 

 Ја, ми и други  ( 7 часова) 

 Комуникација у групи  ( 9 часова) 

 Односи у групи/заједници ( 17 
часова) 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОМУНИКАЦИЈА   У  ГРУПИ 

 Самопоуздано 
реаговање 

 Гласине 

 Неслушање,активно 
слушање 

 Неоптужујуће поруке 

 Изражавање  мишљења 

 Вођење дебате и 
дијалога  

 Оспособљавање ученика 
за комуникацију у групи 

 Искаже,образложи и брани 
мишљење аргументима 

 Активно слуша 

 Дебатује и дискутује  на 
неугрожавајући начин, 
уважавајући мишљење других 

 Објасни  разлику између 
дијалога и дебате 
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   Објасни разлоге и начине 
настанка гласина у свакодневној 
комуникацији и 
објасни  последице које 
изазивају  гласине 

 

3. 

ОДНОСИ  У  ГРУПИ/ ЗАЈЕДНИЦИ 
 
 

 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  
 

 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 у 
таквој ситуацији 

 

 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 
конфликта 

 Анализира сукоб из 
различитих улова, (препознаје 
потребе и страхове актера сукоба) 
и налаи конструктивна решења 
прихватљива за обе стране у 
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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 , из позиције 
жртве и посматрача 

 Прихвати одговорност за 
сопствено понашање 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 
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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; 
3. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

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 
 

 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 људи 

 

 Објасни значење и смисао 
људских права  

 Разликује врсте људских 
права (лична, 
политичка,  социјалноекономска
, 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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на 
групе  

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у 
учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба 
да се одвија у складу са 
принципима активне, 
проблемске и истраживачке 
наставе са сталним 
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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 

рефлексијама на одговарајуће 
појаве из друштвеног контекста 
прошлости и садашњости. 

 Квалитет наставе се 
обезбеђује  усаглашавањем 
садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и 
сталном разменом информација 
унутар групе. 

  Добар индикатор успешне 
наставе је способност ученика да 
адекватно примењују стечена 
знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и 
вредности  демократског 
друштва.  

 Наставник треба да пружи 
неопходну помоћ и подршку 
ученицима у припреми и 
реализацији активности,а 
заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, 
организатор и водитељ 
ученичких активности и особа 
која даје повратну информацију. 

  Повратна информација је од 
великог значаја не само за 
процес стицања сазнања,  већ и 
за подстицање самопоуздања, 
учешћа у раду групе 
и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање 
наставе број ученика у групи не 
би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број 
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ученика је 15-20 ученика  
  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
1.праћење остварености исхода 

 
Оквирни број часова по темама 

 Права и 
одговорности  (17  часова) 

 Планирање и извођење 
акције  

      (17 часова) 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ  И   ИЗВОЂЕЊЕ  АКЦИЈЕ 

 Избор проблема 

 Идентификација могућих 
решења 

 Припрема нацрта акције 

 Реализација акције (ван 
редовних часова и учионице) 

 Анализа реализоване акције 
Представљање резултата акције 

 
 

 Подстицање  ученика на 
активну партципацију у 
животу школе 

 
 
 

 Развијање вештина 
планирања акција 

 

 
 

 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  
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 Иницира активности ,прати 
их и оцењује их 

 
 

 Представи путем јавне 
презентацију нацрт акције и 
резултате акције 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

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 часова 

                                Теоријска настава Вежбе Настава у 
блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 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; 
3. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   
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Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања 
наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

ДЕМОКРАТИЈА  И  ПОЛИТИКА 

 Демократија, политика и власт 

 Функционисања  институције демократије  

 Механизми и начини контроле и ограничења власти у 
демократском поретку 

 

 Разумевање 
појмова 
демократија,полит
ика, власт, 
грађански живот  

 
 

 Упознавање са 
механизмима 
функционисања 
демократије  и 
институцијама 
демократије 

       

 Сагледавање 
значаја и 
начина 
контроле и 
ограничења 
власти у 
демократији 

 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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска 
настава  

Подела одељења на 
групе 

 Одељење се 
не дели на групе  

 
Место реализације 
наставе 

 Настава се 
реализује у 
учионици 

 
Препоруке за 
реализацију наставе 

 Реализација 
програма треба 
да се одвија у 
складу са 
принципима 
активне, 
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проблемске и 
истраживачке 
наставе са 
сталним 
рефлексијама на 
одговарајуће 
појаве из 
друштвеног 
контекста 
прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет 
наставе се 
обезбеђује  усагла
шавањем 
садржаја са 
одговарајућим 
методичким 
активностима  и 
сталном 
разменом 
информација 
унутар групе. 

  Добар 
индикатор 
успешне наставе 
је способност 
ученика да 
адекватно 
примењују 
стечена знања и 
вештине и да у 
пракси изражавају 
ставове и 
вредности  демок
ратског друштва.  

 Наставник 
треба да пружи 
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неопходну помоћ 
и подршку 
ученицима у 
припреми и 
реализацији 
активности,а 
заједно са 
групом  да 
обезбеди 
повратну 
информацију о 
њеној 
успешности. 

 У реализацији 
овог програма 
наставник је 
извор знања, 
организатор и 
водитељ 
ученичких 
активности и 
особа која даје 
повратну 
информацију. 

  Повратна 
информација је од 
великог значаја не 
само за процес 
стицања 
сазнања,  већ и за 
подстицање 
самопоуздања, 
учешћа у раду 
групе 
и  мотивације за 
предмет 

 За успешно 
реализовање 
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наставе број 
ученика у групи не 
би требала да 
буде већа од 25 
ученика. 
Оптималан број 
ученика је 15-20 
ученика   

 
Оцењивање 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
1.праћење 
остварености исхода 

 

Оквирни број часова 
по темама 

 Демократија и 
политика 
(5  часова) 

 Грађанин и 
друштво ( 
9  часова) 

 Грађанска и 
политичка права и 
право на 
грађанску 
иницијативу 

      ( 11 часова) 

 Планирање 
конкретне акције 

       ( 8 часова) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЂАНИН  И  ДРУШТВО 

 Однос државе и грађанског друштва 

 Појам грађанина  

 Значај и начин  учествовања грађанина у политици 

 Улога грађана у остваривању права 
 

 Сагледавање 
улоге 
грађанина/гра
ђанке у 
демократском 
друштву 

 
 

 Упознање се са 
радом локалне 
самоуправе  

 
 

 Сагледавање 
улоге и 
карактеристик
а цивилног 
друштва  у 
демократији 

 
 

 Сагледавање 
значаја и 
начина 
учествовања 
грађанина/гра
ђанке у 
политици 

 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 
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3. 

ГРАЂАНСКА   И  ПОЛИТИЧКА  ПРАВА   И  ПРАВО  НА  ГРАЂАНСКУ  
ИНИЦИЈАТИВУ 
 
 

 Право на грађанску иницијативу  

 Партиципација грађана у процесу доношења одлука и 
право на самоорганизовање грађана 

 Улога невладиних организација 
 

 Упознавање  уч
еника са суштином 
грађанских  права 
и правом на 
грађанску 
иницијативу 

 
 

 Сагледавање 
улоге грађана у 
остваривању 
људских права у 
демократском 
друштву 

 
 
 

 Сагледавање 
неопходности и 
начина активног 
учешћа грађана у 
демократском 
друштву  

 

 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, 
функционисање,  правила  и  про
цедуре  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.   
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4. ПЛАНИРАЊЕ  КОНКРЕТНЕ  АКЦИЈЕ 

 Избор проблема 

 Идентификација могућих решења 

 Припрема нацрта акције 

 Реализација акције (ван редовних часова и учионице) 

 Анализа реализоване акције 

 Представљање резултата акције 

 Подстицање  и 
оспособљавање 
ученика за 
планирање 
заједничких акција 
и пројеката у 
локалној заједници 

 

 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  

 Представи путем јавне 
презентацију нацрт акције и 
резултате акције 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

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 настава Вежбе Настава у блоку 

28   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 
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Циљеви предмета: 
 
 
  

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

СВЕТ   ИНФОРМАЦИЈА 

 Извори информација  

 Појам јавне информације 

 Приступ информацијама-основна 
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  
 

 Упознавање са 
могућностима које 
Закон о слободном 
приступу 
информацијама 
пружа у остваривању 
људских права и 
слобода  

 
 

 Оспособљавање 
ученика да 
самостално траже и 
долазе до 
информација од 
јавног значаја 

 
 

 Разумевање улоге 
и значаја медија у 
савременом друштву 

 
 

 Развијање 
критичког односа 
према медијима и и 
информација  

      добијених преко 

 Објасни  значај постојања права 
на слободан приступ информацијама  

 
 

 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 различитих медија  

 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 

 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не 
дели на групе  

 
Место реализације 
наставе 

 Настава се 
реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 

 Реализација 
програма треба да се 
одвија у складу са 
принципима активне, 
проблемске и 
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      различитих 
      медија 

 

 Тражи, пронађе и даје 
информацију 

 
 

 Открива примере манипулације у 
медијима 

 
 

 Објасни значај објективности и 
веродостојности информација 

 

истраживачке наставе 
са сталним 
рефлексијама на 
одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста 
прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се 
обезбеђује  усаглашава
њем садржаја са 
одговарајућим 
методичким 
активностима  и 
сталном разменом 
информација унутар 
групе. 

  Добар индикатор 
успешне наставе је 
способност ученика да 
адекватно примењују 
стечена знања и 
вештине и да у пракси 
изражавају ставове и 
вредности  демократск
ог друштва.  

 Наставник треба да 
пружи неопходну 
помоћ и подршку 
ученицима у припреми 
и реализацији 
активности,а заједно 
са групом  да обезбеди 
повратну информацију 
о њеној успешности. 

 У реализацији овог 
програма наставник је 
извор знања, 
организатор и водитељ 
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ученичких активности 
и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна 
информација је од 
великог значаја не 
само за процес 
стицања сазнања,  већ 
и за подстицање 
самопоуздања, учешћа 
у раду групе 
и  мотивације за 
предмет 

 За успешно 
реализовање наставе 
број ученика у групи не 
би требала да буде 
већа од 25 ученика. 
Оптималан број 
ученика је 15-20 
ученика   

 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

1. праћење 
остварености исхода 

   
 
Оквирни број часова по 
темама 

 Свет 
информација  (  14 
часова) 

 Свет 
професионалног 
образовања и рада  ( 
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14  часова) 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕТ  ПРОФЕСИОНАЛНОГ  ОБРАЗОВАЊА  И  РАД
А 
 
 

 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 

 

 Разуме важност 
дефинисања 
професионалних 
циљева  и планирање 
каријере 

 
 

 Развијање 
вештине тражења 
информација 
значајних за 
професионално 
образовање и 
укључивање у свет 
рада 

 
 
 

 Оснаживање 
ученика да 
постављају циљеве 
личног развоја и 
планирају 
свој  професионални 
развој 

 

 Разуме значај  попштовања 
социјално-економских права 

 
 

 Поставља циљеве личног развоја и 
планира свој развој 

 
 

 Анализира  сопствене  способност
и 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 

 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Први  

 „Сл. гласникРС - Просветнигласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљевипредмета: 
ЦиљевиВерскенаставекаоизборногпредметајесупосведочењесадржајавереидуховноискуствотрадиционалнихцркавакојеживеиделајунанашемпростору; 
дасеученицимапружицеловитрелигијскипогледнасветиживотидаимсеомогућислободноусвајањедуховнихиживотнихвредностиЦрквекојојисторијскиприпадају; 
чувањеинеговањесопственогкултурногидентитета; 
упознавањеученикасаверомидуховнимискуствимаЦркветребадасеостварујеуотвореномитолерантномдијалогу , узуважавањедругихрелигијскихискустава, 
филозофскихпогледа, каоинаучнихсазнањаисвихпозитивнихискуставаидостигнућачовечанства. 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Увод 
 
1. Уводни час  
 
2. Понављање 
кључних појмова и 
садржаја обрађених у 
основној школи 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
 
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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 часове 
православног катихизиса. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бог Откривења 
 
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) 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
творевина дело љубави Божје, 
да носи стваралачки печат 
Божји, да није случајно настала, 
нити је самобитна;  
 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је Бог 
Личност;  
 
• Упознати ученике да је 
човек богочежњиво биће и да 
се Бог открива човеку ради 
заједнице са њим;  
 
• Пружити ученицима 
знање о библијским, 
светоотачким и богослужбеним 
сведочанствима да је Бог Света 
Тројица;  
 
• Омогућити ученицима 
да стекну основ за разумевање 
поступности Откривења Божјег, 
као и то да се Његово 
Откривење и данас дешава, 
уочава, препознаје и 
доживљава у Цркви. 

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

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 

 
 
3. 

Вера, знањеи 
богопознање 
 
8. Вера и поверење 9. 
Вера у Старом и 
Новом Завету  
 
10. Бог се познаје 
љубављу  
11. Вера и живот 
(„Вера без дела је 
мртва...ˮ)  
 
12. Из молитвеног 
богословља Цркве 
(систематизација 
теме) 

• Оспособити ученика за 
разликовање знања које се 
односи на предмете и познања 
личности;  
 
• Указати ученицима да 
су вера и поверење предуслови 
сваког знања; • Упознати 
ученике са примерима вере и 
поверења у Бога библијских 
личности;  
 
• Оспособити ученике за 
разумевање да је богопознање 
у православном искуству плод 
личне, слободне заједнице 
човека с Богом;  
 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се 
богопознање као лични 
доживљај Христа у Цркви 
разликује од „знања о Богу“. 

 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. 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: •
 усмено испитивање; • писмено 
испитивање; • посматрање понашања ученика; 
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4. 
 
 

Хришћанин – човек 
Цркве 
 
13. Човек и Заједница 
 
14. Црква као 
литургијска заједница 
(моја парохија)  
 
15. Света Литургија – 
пуноћа заједнице са 
Богом  
 
16. Хришћанин – 
човек Цркве  
(систематизација 
теме) 

• Разговарати са 
ученицима о човековој потреби 
да припада заједници и како се 
припадност остварује;  
 
• Оспособити ученике за 
правилно схватање појма 
Цркве као благодатне 
заједнице Бога и верних која се 
остварује у светој Литургији;  
 
• Указати ученицима да 
не постоје хришћани мимо 
Цркве;  
 
•  Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
света Литургија извор спасења 
јер се у њој остварује пуноћа 
заједнице са Богом. 

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

 
 

5. Свето Писмо – Књига 
Цркве 
 
17. Настанак и подела 
Светог Писма  
 
18. Канон и 
богонадахнутост  
Светог Писма  
 
19. Црква каоместо 
тумачења и 
доживљаја Светог 
Писма и Светог 
Предања  
 
20. Свето Писмо – 
књига Цркве 

• Упознати ученике са 
настанком и поделом Светог 
Писма;  
 
• Предочити ученицима 
да је Свето Писмо богонаднута 
књига;  
 
• Упознати ученике да је 
Свето Писмо књига 
богослужбене заједнице 
(Старог и Новог Израиља);  
 
• Омогућити ученицима 
да појме континуитет Божјег 
Откривења у Старом и Новом 
Завету;  
 

• 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;  
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21. Утицај Светог 
Писма на културу и 
цивилизацију 

• Указати ученицима да 
је за правилно тумачење Светог 
Писма неопходна укорењеност 
у животу Цркве. 

• моћи да наведе неке примере 
повезаности Старог и Новог Завета;  
 
• моћи да закључи да је Свето Писмо 
књига Цркве, а не појединца. 

6. Хришћански живот 
 
22. Црквено Предање 
и народна предања  
 
23.„Све ми је 
дозвољено, али ми 
није све на корист...”  
 
24.Из живота светих  
 
25.Знамените 
личности и 
хришћанство  
 
26.Смисао (и 
бесмисао) живота 

• Пружити знање 
ученицима да је подвиг 
неопходно средство за 
остварење личне заједнице с 
Богом у Христу, у којој ће Бог 
бити извор нашег вечног 
постојања и личног идентитета; 
 
• Оспособити ученика за 
разликовање народног и 
црквеног Предања и правилно 
доживљавање православног 
етоса који извире из 
литургијског начина постојања 
људи и природе;  
 
• Развијање свести 
ученика о неопходности 
одговорног живота у заједници 
и ослобађања од 
егоцентризма; 
 
• Упознати ученике да је 
светост достижна и данас, те да 
није привилегија прошлости;  
 
• Омогућити разумевање 
ученицима да је човек биће 
смисла;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 

 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 
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из Православног катихизиса. 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Други  

„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљевипредмета: 
ЦиљевиВерскенаставекаоизборногпредметајесупосведочењесадржајавереидуховноискуствотрадиционалнихцркавакојеживеиделајунанашемпростору; 
дасеученицимапружицеловитрелигијскипогледнасветиживотидаимсеомогућислободноусвајањедуховнихиживотнихвредностиЦрквекојојисторијскиприпадају; 
чувањеинеговањесопственогкултурногидентитета; 
упознавањеученикасаверомидуховнимискуствимаЦркветребадасеостварујеуотвореномитолерантномдијалогу , узуважавањедругихрелигијскихискустава, 
филозофскихпогледа, каоинаучнихсазнањаисвихпозитивнихискуставаидостигнућачовечанства. 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у првом 
разреду средње 
школе 
 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 стварања 
света и човека у 
православној 
иконографији 

• Омогућити ученицима 
да стекну неопходно знање да 
узрок постојања света јесте 
личносни Бог Који слободно из 
љубави ствара свет;  
• Развијање свести код 
ученика о стварању човека по 
„икони и подобију Божјем“, 
односно као слободне 
личности способне за љубав 
према другом бићу;  
• Оспособити ученике за 
разумевање да је свет и све 
што је у њему, створено за 
вечност, да буде причасник 
вечног Божјег живота; 

 Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од 

Бога призван да управља 

целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и 

свет. 

• 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;  
• 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. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима 
имотивацији ученика. • У остваривању савремене 
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наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичкихактивности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 

 
 
3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ 
ГРЕХ  
7. Библијска повест 
опрародитељски 
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 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
прародитељског греха на 
основу библијског 
сведочанства, тумачења Светих 
Отаца и учења Цркве;  
• Ученицима предочити 
да се човеков промашај (грех) 
састоји у одвајању човека и 
света од Бога; 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
спасење као превазилажење 
смрти и задобијање вечног 
живота, јесте повратак у 
заједницу с Богом. 

• 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. 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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4. 
 
 

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 

• Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и 
најава новозаветних догађаја; 
• Омогућити ученицима 
да стекну знање о историјском 
току остварења Божјег плана о 
свету;  
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се у 
личности Исуса Христа 
испуњава оно што је откривено 
и речено у Старом Завету;  
• Предочити ученицима 
у чему се састоји разлика 
између Цркве као 
богочовечанске заједнице и 
других облика људских 
заједница;  
• Предочити ученицима 
да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји. 

• 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 
Црквекао 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. 

 
 

5. 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  

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
целокупан садржај 
старозаветне месијанске мисли 
остварен тек у Новом Завету у 
личности Господа Исуса Христа; 
• Предочити ученицима 
да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји; 
• Упознати ученике са 
значајем старозаветног 
празновања Пасхе као 

• 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;  
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24. Праслике Свете 
Тројице, Исуса Христа 
и Цркве у Старом 
Завету 
(систематизација 
теме) 

праслике молитвеног сећања 
на Христово Страдање, 
Васкрсење и Други долазак;  
• Омогућити ученицима 
разумевање да се деловањем 
пророка Божјих увек изграђује 
Црква. 

•  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. 

6. СТАРОЗАВЕТНА 
РИЗНИЦА  
25. Мудросна 
књижевност – 
одабрани одељци  
26. Одабрани одељци 
из Псалама 
Давидових  
27. Старозаветни 
списи убогослужењу 
Цркве 

• Омогућити ученицима 
доживљај старозаветне 
побожности;  
 
• Подстицати ученике на 
промишљање о 
незаменљивости и вредности 
сопствене личности;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 
из Православног катихизиса. 

• 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. 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Трећи  

„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 
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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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у другом 
разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

• Ученицима пружити 
основ за разумевање значаја 
Христове личности и Његовог 
живота за наше спасење;  
• Протумачити 
ученицима Христова имена: 
Нови Адам, Месија и Емануил;  
• Протумачити 
ученицима пролог Јеванђеља 
по Јовану; • Ученицима 
пружити основ за разумевање 
да је Христос потпуни Бог и 
потпуни човек;  
• Упознати ученике са 
теологијом иконе – да се на 

• моћи ће разуме значење израза 
Нови Адам, Месија и Емануил, Логос;  
• моћи да изложи зашто је Исус 
Христос као посредник између Бога и 
човека једини Спаситељ света;  
• моћи да у прологу Јеванђеља по 
Јовану укаже на места у којима се говори 
о Богу као Логосу;  
• моћи у основним цртама да 
опише зашто је могуће да се у 
новозаветној Цркви представља Бог;  
• моћи да наведе основне разлике 
између слике и иконе. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

иконама пројављује историјска 
и есхатолошка димензија. 

упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 
 
3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ...  
6. Почетак Христове 
проповеди  
7. Блаженства  
8. Беседа на гори  
9. Параболе о Царству 
Божјем  
10. Царство Божје –
циљ Христове 
проповеди 
(систематизација 
теме) 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
Христос доноси Царство Божје у 
свет;  
• Посматрати Христово 
учење о Блаженствима у 
савременом контексту;  
• Предочити ученицима 
Христово учење о Царству 
Божјем;  
• Христова проповед има 
универзални карактер. 

• 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. 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 
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4. 
 
 

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 

 

 16. Вазнесење и 
Други Долазак 
Христов 

  
 17. Свети Дух 

Утешитељ – Дух 
заједнице и Цар 
Небески 
(систематизација 
теме) 

 

• Упознати ученике 
да Христос у својој личности 
обједињује Царску, 
Првосвештеничку и 
Пророчку службу;  
• Протумачити 
ученицима догађај и тропар 
Преображења у светлости 
исихастичког искуства 
Цркве;  
• Подстаћи ученике 
на размишљање да је 
Христова смрт на Крсту 
крајњи израз љубави Бога 
према човеку; • Упознати 
ученике са есхатолошком 
димензијом свете 
Литургије;  
• Ученицима указати 
да је 
ХристовимВазнесењемХрис
тос прослављен као Господ 
и да је у Њему прослављена 
људска природа;  
• Ученицима пружити 
основ за разумевање да је и 
после свог Вазнесења 
Христос са нама у све дане 
до свршетка века;  
• Протумачити 
ученицима неколико 
новозаветних 
пневматолошких одељака. 

 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 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: • 
усмено испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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Светога – у Цркви. 

 

5. 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) 

• Подстицати ученике на 
хришћански однос према свету, 
себи и ближњима указивањем 
на пример Христа чији је живот 
испуњем безусловном 
љубављу према сваком човеку;  
• Подстицати ученике да 
се свакодневно труде у подвигу 
делатне љубави према Богу и 
ближњима; • Упутити 
ученике да је основни смисао 
хришћанског етоса волети 
друге као што Христос воли нас;  
• Омогућити ученицима 
основ за разумевање да 
Христов Закон љубави није 
могуће испуњавати на 
формалан начин. 

• 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. 
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6. СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ  
22. Крштење и 
Миропомазање  
23. Покајање и 
исповест  
24. Свештенство  
25. Света Литургија – 
Светајна Цркве 

• Омогућити ученицима 
да схвате да је наш живот у 
Цркви незамислив без учешћа у 
светим Тајнама;  
 
• Упознати ученике да 
човек Крштењем и 
Миропомазањемзадобијаеклис
иолошку ипостас (црквени 
идентитет);  
 
• Омогућити ученицима 
разумевање да су Исповест и 
Покајање обновљење 
благодати Крштења;  
 
• Указати ученицима да 
је свештеничка служба 
продужетак Христовог служења 
којим је Он спасао свет;  
 
• Указати ученицима да 
се учешћем у светим Тајнама 
постаје део Тела Христовог;  
 
• Развијати свест ученика 
да је света Литургија Тајна 
Божјег присуства у свету и 
уласка у Царство Божје. 

• 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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7. 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 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
целокупног домостроја 
спасења на примеру анафоре 
Василија Великог;  
• Детаљно протумачити 
ученицима молитву Оче наш у 
контексту Литургије; 
 • Пружити ученицима 
основ да повежу Христов однос 
према потребитима са 
харитативном делатношћу 
хришћана данас;  
• Предочити ученицима 
кроз јеванђелске текстове 

• 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. 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Четврти 

„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/2016 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

28   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у трећем 
разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

 

• Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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...” 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
Литургија преображава свет 
уносећи у њега есхатолошку 
реалност;  
• Упознати ученике са 
садржајем и структуром свете 
Литургије;  
• Предочити ученицима 
значај активног учешћа у светој 
Литургији;  
• Нагласити ученицима 
да су хришћани позвани да у 
свету сведоче етос свете 
Литургије. 
 

• 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;  
• моћи да схвати да се Причешћем 
задобија отпуштење грехова, љубав 
нелицемерна, смелост према Богу, 
усвојење Царства Божјег; 
• бити свестан да сењегов живот у Цркви 
не ограничава на време служења свете 
Литургије. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
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тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 
 
3. 

ИСТОРИЈА И 
ЕСХАТОЛОГИЈА У 
ЦРКВИ  
7. Хришћанско 
схватање историје  
8. Црква у прогону и 
слобода хришћана 
 9. Појава и развој 
монаштва  
10. Јединство Црквеи 
сабори  
11. Мисија светих 
Кирила и Методија 
12. Светосавље – пут 
који води у Живот 
13. Косовски 
заветесхатолошко 
опредељење народа  
14. Светитељи нашег 
рода – благо целог 
света  
15. Исихазам  
16. Есхатон као узрок 
постојања Цркве и 
историје 

• Представити 
ученицима хришћанско 
схватање историје као процес 
који у есхатону задобија свој 
смисао и испуњење;  
• Упознати ученике са 
најважнијим догађајима из 
историје Цркве;  
• Упознати ученике са 
најзначајнијим елементима 
кирило- методијевске 
традиције  
• Нагласити ученицима 
да је Светосавље хришћански 
етос српског народа;  
• Упознати ученике да се 
опредељење за Царство 
Небеско изражава на реалан 
начин: сведочењем Христа и 
личним животом;  
• Упознати ученике са 
богатством исихастичке праксе 
и богословља. 
 

• 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. 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 
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(систематизација 
теме) 

4. 
 
 

 ХРИШЋАНСТВО У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

 
17. Егоизам  
 
18. Проблеми 
биоетике  
 
19. Хришћански 
поглед на болести  
 
20.Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала  
 
21.Хришћанство и 
изазови потрошачког 
друштва  
 
22. Деликвенција и 
вршњачко насиље 
 
23.Проблем теодицеје 

 
• Омогућити ученицима да 

изграде хришћански став 
према савременом схватању 
слободе, љубави, 
заједнице...;  

 
• Пружити ученицима основ 

за разумевање да 
хришћанска теорија и 
пракса носе снагу којом би 
могло да се одговорина 
најважнија искушења 
савременог света и човека;  

 
• Оспособити ученика да 

богословски размишља о 
биоетичким проблемима на 
основу одабраних примера;  

 
• Упознати ученике са 

различитим богословским 
поимањима болести;  

 
•Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи 
ученике да се одговорно 
суочавају са 
егзистенцијалним 
питањима;  

 
• Кроз дискусију о 

проблемима моралности у 
социолошким оквирима 
помоћи ученицима да 
изграде правилан етички 
став о томе;  

 

• постати свестан да је егоизам 
суштински проблем човековог друштва, 
јер разара заједницу;  
• моћи да критички вреднује проблеме 
савременецивилизације 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 менеличност. 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

• Разговарати са ученицима о 
породичним вредностима и 
савременим изазовима;  

 
• Разговарати са ученицима о 

проблему човекове 
опредмећености у 
потрошачком друштву;  

 
• Разговарати са ученицима о 

човекој тежњи да пребацује 
одговорност на Бога за зло у 
свету и дати објашњење са 
православног становишта. 

5. ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ 
24. Тачно изложење 
православне вере 

• Рекапитулирати и 
продубити знања ученика о 
основама православне вере;  
• Помоћи ученицима да 
изврше синтезу досадашњих 
знања и разумевања о 
основама православне вере;  
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току циклуса 
школовања. 

 моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса. 

 

Образовни профил: Фармацеутски  техничар 

Назив предмета: исхрана 

Разред: трећи 

Правилниконаставномплануипрограму.... 
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр.  9 /  2015  година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
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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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
И ПЛАНИРАЊЕ 
ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

 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  здравствене безбедности 
хране.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
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израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 

  

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 

ИСХРАНА 

 Стицање знања о 
специфичности  исхране различитих 
категорија здравих људи;  

 Стицање знања која ће омогућити 
формирање ставова и усвајање 
навика  правилне исхране, као 

 примени принципе правилне 
исхране различитих категорија 
здравих људи; 

 примени принципе правилне 
исхране зависно од животног доба, 
физиолошког стања и физичке 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
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РАЗЛИЧИТИХ 
КАТЕГОРИЈА ЗДРАВИХ 
ЉУДИ 

компоненте здравог начина живота. 
 

активности. 
 

Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  
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Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 
 

 
 
 

3. 

 
 
 

ПОРЕМЕЋАЈИ УСЛЕД 
НАПРАВИЛНЕ 
ИСХРАНЕ И 
НЕИСПРАВНЕ 
ИСХРАНЕ 

 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.  

 

 препозна најважније поремећаје 
настале неправилном исхраном; 

 знати најважнија тровања 
храном; 

 примени начине превенције ових 
поремећаја здравља. 

 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
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намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 
 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

ИСХРАНА БОЛЕСНИХ 

 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.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се 
реализује у учионици 
или одговарајућем 
кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 приказати 
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израчунавање 
енергетске вредности 
појединих намирница и 
оброка; 

 вежбати са 
ученицима 
израчунавање 
енергетске вредности 
намирница и оброка; 

 користити 
нутриционистичке 
табеле; 

 израдити са 
ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере 
јеловника који 
задовољавају принципе 
правилне исхране; 

 приказати болести 
неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике 
да прикупе податке о 
различитим 
намирницама користећи 
Интернет и друге 
изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 праћење 
остварености исхода; 

 тестове знања. 
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НЕДОСТАЈЕ МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ДЕРМАТОЛОГИЈА 

Разред: Четврти 

Правилниконаставномплануипрограмуобјављену  
(,,Сл.ГласникРС-Просветнигласник'', бр. 9   /  2015   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Развој, грађа и 
функције коже и 
њених аднекса 
 

 Стицање знања о 
хистолошкој грађи коже и њених 
аднекса; 

 Стицање знања о значају 
липоидног филма и пуферске 
способности коже; 

 Стицање знања о функијама 
коже. 

 

 схвати значај дерматологије за 
успешан рад козметичког техничара; 

 дефинише основе ембриолошког 
развоја коже и њених аднекса; 

 поређа по редоследу   слојеве 
епидермиса , карактеристике 
кератиноцита и некератиноцита у 
различитим слојевима; 

 објасни  динамику и континуирано 
обнављање епидермиса; 

 опише организацију и структуру 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
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дермиса; 

 опише грађу и функцију подкожног 
масног ткива; 

 опише грађу лојне жлезде, састав 
себума и функције липида епидерма; 

 мери активност лојне секреције 
применом апсорпцијске технике; 

 објасни структуру и фазе раста длаке; 

 наведе све  функције коже; 

 разуме  процесе старења коже. 

Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Грађа кожних лезија  Стицање знања о механизму 
настанка, морфологији, 
дистрибуцији и 
локализацији  кожних 
ефлоресценција. 

 објасни механизам настанка кожних 
ефлоресценција; 

 дефинише, препозна и опише типове 
лезије коже, увежба своје визуелне 
способности и повеже теоретско 
предзнање са физичким прегледом 
пацијента. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
 

реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 
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3. 

Поремећаји коже 
због дејства спољних 
фактора 

 Стицање знања о 
дерматозама узрокованим 
дејством механичких и физичких 
штетних фактора; 

 Стицање знања о штетним 
дејствима хемијских агенаса на 
кожу.  

 сликовито опише  основне 
карактеристике најчешћих дерматоза 
изазваних дејством механичких штетних 
фактора и спроводити локалну терапију и 
мере превенције;   

 наведе  физичка својства и дејства 
оптичког зрачења на организам човека. 
Зна симптоматологију,  клиничку слику и 
терапију оштећења коже свим врстама 
зрачења;  

 дефинише улогу коже у 
терморегулацијским механизмима ради 
очувања централне телесне температуре. 
Опише реакције коже на екстремно 
снижене и екстремно повишене 
температуре,  основне терапијске 
модалитете лечења и мере превенције; 

 наведе дејства киселина, база и 
других хемијских супстанци на кожу 
(коагулацијску и коликвацијску некрозу).  

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
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• активност ученика на 
часу 

 
 

4. 

Болести изазване 
микроорганизмима 

 Стицање знања о најчешћим 
бактеријским, вирусним, 
гљивичним  и паразитарним 
болестима коже; 

 Стицање знања о појединим 
микробиолошким тестирањима у 
циљу дијагностиковања болести; 

 Стицања знања о мерама 
превенције и заштити од 
заразних болести. 

 наброји механизме настанка 
патогених ефеката бактерија на кожу. 
Наведе бактерије које чине нормалну 
флору коже; 

 сликовито опише клиничке 
манифестације најчешћих инфекција 
коже изазваних грам „+“ позитивним 
бактеријама; 

 препозна клиничке манифестације 
најчешћих инфекција коже изазваних 
грам „-“ негативним бактеријама; 

 препозна основне појмове о кожним 
манифестацијама изазваних 
М.tuberculosis; 

 објасни епидемиологију, етиологију, 
патогенезу и клиничке манифестације 
Лајмске болести; 

  класификује гљивичне болести коже, 
клиничке манифестације и локалне 
модалитете лечења и превенције; 

 сликовито опише клиничке 
манифестације инфекције коже 
кандидом; 

 наведе опште особине вируса; 

 опише  клиничке манифестације 
коже код инфекције хуманим Herpes-

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
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simplex вирусом и Varicella-zoster 
вирусом; 

 наведе узрочнике, клиничке 
манифестације, терапију и превенцију 
брадавица; 

 наведе најчешће болести коже 
изазване паразитима и спроводи мере 
превенције. 

прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 
 
 

5. 

Болести које се 
преносе полним 
контактом 

 Стицање знања о значају 
болести које се преносе полним 
контактом и путевима њиховог 
ширења; 

 Стицање знања о етиологији 
и епидемиологији сифилиса и 
компликацијама које може 
проузроковати на другим 
системима организма услед 
неадекватног лечења; 

 Стицање знања о 
различитим узрочницима 
(бактеријама, вирусима, 
гљивицама и паразитима) који 
могу проузроковати болести које 
се преносе полним контактом; 

 Стицање знања о значају 
спровођења мера превенција у 
сузбијању болести које се 
преносе полним контактом. 

 класификује  болести које се преносе 
полник контактом; 

 наведе  етиологију сифилиса, путеве 
преношења, клиничке манифестације, 
уопштено о тестовима за 
дијагностиковање и терапију; 

 наведе узрочнике гонореје, начине 
преношења, клиничке манифестације код 
жена и мушкараца, компликације услед 
неадекватног лечења; 

 опише клиничку слику гениталне 
инфекције узроковане другим 
бактеријама, вирусима, гљивицама и 
паразитима, предлаже методе за 
постављање дијагнозе; 

 спроводи све мере превенције почев 
од здравственог просвећивања до 
практичне употребе средстава за заштиту 
од болести које се преносе полним 
контактом. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
• теоријску наставу   
Место реализације наставе 
• Теоријска настава се 
реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 
Препоруке за реализацију 
наставе 
• Активна теоријска 
настава; 
• Микроскопирање 
разних пресека коже; 
• Мерење активности 
лојних жлезда коришћењем 
цигарет папира; 
• Израда трихограма; 
• Аудио-визуелна 
наставна средства; 
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• Дерматолошки атлас; 
• Упућивати ученике да 
прикупе податке о структури и 
функцији коже користећи 
интернет и друге изворе; 
• На крају теме ученик 
ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење остварености 
исхода – усмено излагање; 
• тестове знања; 
• активност ученика на 
часу 

 
 
НЕДОСТАЈЕ: 
 
-КУЛТУРА 
ТЕЛА 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: Mузичка култура 

Разред: III или IV 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56-66 / / 

Недељни фонд часова / / / 

Подела одељења у групе / 
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Циљеви предмета: 

 Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

 Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

 Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

 Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

 Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти,телевизија, филм, 
интернет); 

 Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

 Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

 Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изражјна средства 
музичке уметности 

-Музики инструменти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класична музика (општа 
музичка анализа и 

теорија кроз слушање 
музике) 

  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. 

 

 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. 

 
 

 Препознаје и разликује 
одлике стилова у музичком 
изражавању од првобитне 
заједнице до данас. 

 Испољава потребу за 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
теоријску наставу  
      
 
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у 
учионици 

Препоруке за реализацију 
наставе 

 Слушању музике дати 
примарно место. 

 Код слушања музике 
одабрати пример који може 
да се слуша у целини (један 
цео став, краћу увертиру, 
итд), да ученици доживе 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

2. 
 
 
 
 

 свакодневним слушањем 
музике и на основу тога 
формира трајно интересовање 
према музици уопште 

 Препознаје одслушанe 
композиција уз познавање 
њихових аутора као ивреме 
настанка.. 

 Експресивно,аутономно 
доживљава карактер одслушане 
композиције 

 Поседује адекватан музички 
укус. 

 Самоиницијативно посећује 
концерте и друге музичке 
манифестације у  

локалној заједници.  

целину и схватемузичку 
форму. 

 
 

 Користити сва доступна 
наставна средства 

 Користити 
мултимедијалне 
презентације 

 Упућивати ученике да 
користе интернет и стручну 
литературу 

 Примењивати 
индивидуални рад, рад у 
паровима и рад у мањим 
групама 

 

Континуирано упућивати 
ученике на присуство музике у 
свакодневном животу, примену 
у пракси и другим  
наставним предметима  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености 

исхода 
2. тестове знања 

 
Оквирни број часова по темама 

 музички инструменти (5- 
4 часова) 

 класична музика (26- 23 
часа) 

 опера и балет; оперета и 
мјузикл (10 - 9 часова) 
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 традиционална музика 
(9 - 7 часова) 

 џез и блуз музика (5 - 4 
часа) 

 филм, филмска музука и 
сценска музика (6 - 5 
часова) 

 хор (5- 4 часа) 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oпера и балет 
Oперета и мјузикл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционална музика 
(народне песме, игре, 
плесови) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 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 

 
 

 Разуме међусобну 
повезаност 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 карактеристичних 
обележја музике светске 
народне баштине. 

Сагледава и вреднује утицај 
народног стваралаштва на 
уметничко стваралаштво. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 

Џез и блуз музика 
Филм  и филмска 
музика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорско певање 
 
 
 
 
 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Препознаје критеријуме 
који се односе на начине 
настајања мелодијско 
ритмичких образаца раличитих 
музичких жанрова. 

 Разликује боју звука 
различитих инструмената,као и 
њихов визуелни изглед  

Разликује саставе извођача(Соло 
глас-хор,Соло инструмент-камерни 
састав-оркестар) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Препознаје и реализује 
елементе заједничког 
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 Ликовна култура 

 Српски језик и 
књижевност 

 Географија 

 Историја 
 

  Оспособљавање ученика 
за заједничко извођење 

музицирања 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

 

-ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ 

Образовни профил: Фармацеутски техничар  

Назив предмета: БИОЛОГИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)  

Разред: Трећи или четврти  

"Просветном гласникК" број 9,2015. године  

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку  

64 или 56    

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе  

Циљеви предмета: 
 

16. Проширивање знања о разноврсности живог света; 

17. Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића; 

18. Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића; 

19. Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и друга жива бића ; 

20. Проширивање знања о разноврсности биљака;  

21. Упознавање са одликама протиста; 

22. Проширивање знања о разноврсности животиња. 

 
 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Ред
. 
бро
ј 
 
 

 
Модули 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Разноврсност живог 
света 

 Проширивање знања о 

разноврсности живог света 

 

 дефинише царства живог света 

дефинише основне систематске 
категорије биљног  и животињског света 

На почетку сваког модула  ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста 

наставе (дидактичких модела). 

 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 

школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања 

и учествовања у дебатама). 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вируси   Упознавање са појмом, 

пореклом и 

класификацијом вируса 

 Разумевање утицаја вируса 

на жива бића 

 дефинише појам и порекло вируса 

 објасни грађу и размножавање 

вируса 

 категорише вирусе према њиховим 

карактеристикама 

 утврди утицај вируса на жива бића 

 

 

3. Бактерије   Упознавање са одликама 

бактерија 

 Разумевање утицаја 

бактерија на жива бића 

 објасни опште одлике и  разврста 

бактерије према њиховим 

карактеристикама 

 утврди утицај бактерија на друга 

жива бића 
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4. Протисти   Упознавање са одликама 

протиста 

 наброји представнике протиста 

 наведе протисте изазиваче болести 

животиња и људи 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

прет упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 

савремених технологија 

примењивати разноврсне облике и методе рада, 
како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, дебате) 

 

5. Алге   Проширивање знања о 

разноврсности алги 

 

 наведе најзначајније особине сваког 

раздела алги 

 анализира распрострањење  сваког 

појединачног раздела 

 анализира еколошки аспект алги 

 

6. Биљке   Проширивање знања о 

разноврсности биљака 

 

 наведе најзначајније особине сваког 

раздела и класе виших биљака 

 анализира еколошки аспект 

представника сваког појединачног 

таксона  
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7.  Гљиве и лишајеви  Проширивање знања о 

разноврсности гљива и 

лишаја 

 Схватање значаја/утицаја 

гљива на човека и друга 

жива бића 

 наведе најзначајније особине сваког 

раздела и подраздела у оквиру 

царства гљива и најзначајније 

особине сваке класе раздела лишаја 

 анализира еколошки аспект гљива и 

лишаја 

 

8. Животиње   Проширивање знања о 

разноврсности животиња 

 

 наведе најзначајније особине сваке 

класе животиња  

 анализира еколошки аспект 

представника сваког појединачног 

таксона 

 

 

Општи стандарди 
постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите 
типове ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а 
посебно спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. 
Уме да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
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2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог 
здравља и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из 
спољашње средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
организма у променљивој околини. 
 

 

Образовни профил:  фармацеутски техничар 

Назив предмета: Медицинска географија 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

56 - - 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе - 

Циљеви предмета: 
25. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине; 
26. Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи; 
27. Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи; 
28. Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи; 
29. Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори; 
30. Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора географске средине; 
31. Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу; 
32. 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 
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друштвених наука; 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Деловање времена и  
климе на организам 
човека 

 Разумевање појава, 
процеса и промена у 
атмосфери на основу 
познавања закона, теорија 
и модела природних наука   

 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 

 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 

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 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: 
3. праћење остварености исхода 
4. тестове знања 
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 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 
дејствазагађујућих материја 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значај вода за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и 
промена у хидросфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука 

 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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3. 

Рељеф, земљиште, 
биљни и животињски 
свет и њихов значај за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и 
промена у литосфери, 
педосфери и биосфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука   

 објасни утицај рељефа кроз промене 
надморске висине на здравље људи 
– планинска болест и висинска 
терапија  

 објасни утицај експозиције и нагиба 
терена на здравље људи, као и на 
изградњу стамбених и лечилишних 
објеката 

 познаје дејство појединих корисних 
и штетних макро и микроелемената 
(Mg, F, I, Se...) присутних у земљишту 
и подземним водама 

 зна које су опасне и штетне материје 
у земљишту 

 разликује природно од вештачког 
јонизујућег зрачења 

 разуме штетност радона по здравље 

 разликује позитивно и негативно 
дејство живог света на здравље 

 познаје више алергена биљног 
порекла (полени трава, дрвећа и 
корова, алергени буђи) и начин 
њиховог деловања на здравље 
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4. Друштвео географске 
карактеристике и 
њихов утицај на 
здравље 

Разумевање друштвених 
појава и процеса у сврху 
превенције и заштите здравља 
становништва 

 зна проблеме у вези са природним 
кретањемстановништва наше земље 
(наталитет, морталитет, природни 
прираштај) 

 разуме утицај миграција на 
психофизичке особине становништва 

 анализира биолошку структуру 
становништва за потребе планирања 
здравствене службе, превенције и 
заштите 

 разуме разлике у оболевању и 
умирању припадника различитим 
структурама становништва (полна, 
старосна, професионална, расна, 
етничка, верска, образовна)  

 зна утицај урбаних подручја на 
здравље људи 

 зна утицај руралних подручја на 
здравље људи 

 објасни како локација индустријских 
објеката утиче на здравље људи 

 објасни како правилан избор 
локације стамбених објеката утиче 
на здравље људи 

 разуме штетност неадекватне и 
нестручне употребе пестицида и 
вештачких ђубрива у пољопривреди 
зна различите начине штетног 
деловања саобраћаја на живот и 
здравље људи (загађење животне 
средине, ширење заразних 
болести,саобраћајне несреће) 

 

5. Социјално-економске 
карактеристике 
територије и утицај на 
здравље људи 

Разумевање социјално-
економских услова живота у 
сврху превенције и заштите 
здрављастановништва 

 зна да објасни разлике у оболевању 
и умирању међу земљама са 
различитим животним стандардом 

 зна да наведе пример болести која 
одражава лоше социоекономске 
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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 

Савремене болести и 
ендемска подручја у 
нашој земљи 

Стицање знања о угрожености 
здравља савременог човека и 
настанку болести 

 зна врсте и начине ширења заразних 
болести, као и њихову превенцију 

 зна начине ширења и превенције 
болести зависности 
зна најзаступљеније незаразне 
узроке смрти у Србији и у свету 
(кардиоваскуларне, малигне 
болести) 

 зна размештај ендемских болести у 
нашој земљи (ендемска 
нефропатија, ендемска гушавост, 
ендемска флуороза...) 
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Трећи или Четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66/56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе ДА 

Циљеви предмета: 
21. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
22. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
23. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
24. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 
25. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног 

7. Географија здравља Стицање знања о 

факторима географске 

средине који позитивно 

делују на здравље 

човека 

 објасни физичко-хемијска својства морске 

воде и утицај на здравље људи 

 објасни кретања морске воде и њихов 

утицај на здравље људи –таласотерапија 

 зна географски размештај климатских 

лечилишта у нашој земљи 

 зна индикације и контраиндикације 

појединих климатских лечилишта 

 објасни појам термалних и минералних 

вода 

 зна постанак и класификацију термалних и 

минералних вода 

 зна физичка и хемијска својства термалних 

и минералних вода 

 зна географски размештај термалних и 

минералних вода у Србији 
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мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе 
аргументованог дијалога); 

26. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  
Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Село и град некад и 
сад 

 Стицање знања о 
миграцијама село – град као 
константним појавама у 
историји људског друштва. 

Проширивање знања о 
животу сеоског и градског 
становништва у Србији у XIX и 
XX веку. 

 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава реализујесе у учионици или 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
 Свакој од четири теме које буду изабране 

треба посветити четвртину часова 
предвиђених наставним планом. 

Препоруке за реализацију наставе: 
 задатак наставника је да на почетку школске 

године од дванаест понуђенихнаставних тема, 
ученицима предложи шест, од којих ће они, 
као група, у складу са својим склоностима, 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

изабрати четири, 
 структура програма конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре,  

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају  
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке  
радозналости, која је у основи сваког сазнања 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 

Култураодевања и 
исхране некад и сад 

 Проширивање знања о 
променама у начину 
одевања и исхрани кроз 
историју. 

 Уочавање промена у начину 
одевања код Срба кроз 
историју. 

Уочавање улоге  

 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 
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различитих културних  
утицаја на начин одевања  
и исхрану код Срба кроз  
историју. 

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. 

 
 
3. 

Војска, оружје и рат 
некад и сад 

 Проширивање знања о 
развоју војне технике и 
променама у начину 
ратовања кроз историју. 

 Проширивање знања о 
развоју војске и начину 
ратовања код Срба кроз 
историју. 

 Развијање критичког става 
према рату. 

 
 

 уочи основна обележја ратова и војне 
организације и технике од антике до 
савременог доба; 

 разуме утицај научно-технолошких 
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, регрута, 
цивила); 

аргументовано дискутује о рату и  
његовим последицама на живот  
људи. 
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4. Новац и банке кроз 
историју 

 Проширивање знања о 
улози новца и банака у 
економским системима 
кроз историју. 

 Усвајање знања о улози 
новца и банака у 
свакодневном животу некад 
и сад. 

Проширивање знања о  
историји новца и развоју  
банкарства код Срба. 

 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. 

 

5. Верски живот и 
обичаји  кроз историју 

 Проширивање знања о 
веровањима и обичајима у 
прошлости и садашњости. 

 Уочавање прожимања 
веровања и културе кроз 
историју. 

 Сагледавање сличности и 
разлика у веровањима и 
обичајима некад и сад. 

Проширивање знања о  
веровањима и обичајима  
код Срба кроз историју. 

 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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6. Образовање и 
васпитање кроз 

историју 

 Продубљивање знања о 
развоју образовања кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у образовању и 
васпитању некад и сад. 

 Разумевање утицаја 
привредног развоја на 
квалитет образовања. 

Продубљивањезнања о  
развоју образовања 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 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 

 

 

7. Комуникације, 
путовања и туризам 

некад и сад 

 Уочавање значаја 
комуникација и њиховог 
развоја у историји друштва. 

 Разумевање утицаја 
комуникација на 
упознавање и 
приближавање држава, 
народа и њихових култура. 

 

 опише развој комуникација од 
праисторије до савременог доба; 

 наведе и упореди карактеристике 
комуникације у различитим 
периодима; 

 изведе закључак о значају 
комуникације у животу људи кроз 
историју; 

 разуме последице развоја модерних 
комуникација;  

 изведе закључак о утицају развоја 
комуникација на интеграцију сваке 
нације и друштва; 

 

 користи информације са историјске 
карте и повеже их са стеченим 
знањем о комуникацијама; 

уочи утицај комуникација на  
приближавање држава, народа и  
њихових култура. 
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8. Друштвени и 
породични живот 

кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју друштвеног и 
породичног живота кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у друштвеном и 
породичном живота некад и 
сад. 

Проширивање знањао 
друштвеном и  
породичном животу код  
Срба кроз историју. 

 идентификујеосновна обележја 
друштвеног живота од антике до 
данас; 

 идентификујеосновна 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 карактеристикедруштвеног 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. 

 

9. Фотографија, филм, 
радио и телевизија 

кроз историју 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизијекроз 
историју. 

 Разумевање утицаја 
фотографије, филма, радија 
и телевизије на друштвени, 
политички и културни 
живот. 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизије у 
Србији. 

Уочавање значаја  
фотографије, филма, 
радија и телевизије као  
историјских извора. 

 уочи основна обележја развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизијекроз историју; 

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у животу појединца и 
читавог друштва; 

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије као историјских извора; 

 опише развој фотографије, филма, 
радија и телевизије у Србији; 
разуме последице развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије. 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

10. Брига о телу и 
здрављу кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју здравствене културе 
кроз историју. 

 Уочавање утицаја 
економског и културног 
развитка на степен 
здравствене културе. 
Проширивање знања о 
развоју здравствене културе 
код Срба 

 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. 

 

11. Грбови и заставе 
некад и сад 

 Продубљивање знања о 
развоју грбова и застава и 
њиховом значају у историји. 
Упознавање са развојем, 
улогом и значајем грбова и 
застава у прошлости српског 
народа. 

 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. 

 

12. Спорт некад и сад  Проширивање знања о 
развоју спортског живота 
кроз историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у спортским играма 
и надметањима некад и сад. 

Проширивање знања о 
развоју спортског живота  
код Срба. 

 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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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9, 2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 или 56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Дисперзни системи  Разумевање корпускуларног 

концепта преко односа 

компоненти у дисперзном 

систему 

 Разумевање односа између 

квалитативног састава 

дисперзног система и његових 

 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  
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својстава 

 Разумевање односа између 

квантитативног састава 

дисперзног система и његових 

својстава 

 Разумевање значаја примене 

дисперзних система у 

свакодневном животу и 

професионалном  раду 

концентрацију, молалност 

раствора;  

 Прерачуна један начин 

исказивања садржаја раствора у 

други; 

 Израчуна садржај раствора 

добијеног разблаживањем 

 Израчуна садржајраствора 

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 

 
 

 демонстрациони огледи 

 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 

 учионици 

• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори електролита  Разумевање значаја 

примене раствора 

електролита  у 

свакодневном животу и 

професионалном  раду 

 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 

 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
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електролита на основу степена 

дисоцијације;  

 Примениконстанту 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 

потеорији електролитичке 

дисоцијације 

 Објасни деловање пуферских система 

по протолитичкој теорији; 

 Зна пуферске системе телесних 

течности;  

 Израчунава концентрацију 

водоникових и хидроксидних јона у 

пуферским системима;  

 Израчунапромену pH вредности 

пуферског система по додатку јаке 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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; 

3. Стехиометријска 
израчунавања 

 Разумевање  концепта 

одржања материје кроз 

принципе одржања масе и 

енергије 

 Разумевање  корпускуларног 

концепта у процесу 

одигравања хемијских 

реакција 

 

 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 масеногелементарног 

процентног састава једињења; 

 Објасни квалитативно и 

квантитативно значење хемијске 

једначине;  

 Пише хемијске једначине важних 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
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хемијских реакција;  

 Одреди коефицијенте у хемијским 

једначинама; 

 Тумачи појам оксидационог броја; 

  Разликује оксидационо и 

редукционо средство у реакцији 

оксидоредукциј е;  

 Примени метод 

електронскогбиланса за одређивање 

коефицијената у једначини реакције 

оксидоредукције 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

2. Област ОПШТА ХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 

 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 

структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 

елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 

2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струкеса структуром: честицама које граде 

супстанце (атоми елемената, молекули 

елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 

интеракцијама. 

2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 

свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 

2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 

изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 

за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 

концентрације. 

2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
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раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 

свакодневног живота и струке. 

2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледаваодносе између масе, количине и 

броја честица реактаната и производа. 

2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 

примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 

или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 

на основу топлотних ефеката који их прате. 

2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 

2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 

свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 

наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 

 

Средњи ниво: 

 

2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 

положајем у Периодном систему елемената. 

2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представљанастајање ковалентне 

везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 

електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената16. и 17. групе Периодног 

система елемената. 

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 

концентрације. 

2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке   

слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 

у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 

водених раствора. 

2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 

2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатихподатака израчунава масу, 

запремину, количину и број честица супстанци које 

настају или су потребне за хемијске реакције. 

2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 

једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
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2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај променеконцентрације, температуре и 

притиска на однос концентрација реактаната и 

производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 

процесима у хемијској индустрији. 

2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 

применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 

струје, електролиза и корозија). 

 

Напредни ниво: 

 

2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитетпрема електрону, 

електронегативност) на основу електронске конфигурације атомаелемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система 

елемената. 

2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 

координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 

њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 

зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 

интеракција. 

2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 

количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 

концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 

изражавања квантитативног састава раствора у други. 

2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 

процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 

пише изразе за Ka и Kb. 

2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли саводом и пише одговарајуће 

хемијске једначине. 

2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 

2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 

2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћуреактаната (сировина) и одређује 

принос реакције. 

2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандарднихенталпија настајања. 

2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
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израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 

константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај променеконцентрације, температуре и притиска на 

хемијски систем у равнотежи на основу Ле 

Шатељеовог принципа. 

2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 

редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 

реакција. 

 

 

 

Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9, 2015 године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 или 56   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

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. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава угљених хидрата 

природом функционалних 

група, њиховим положајем  

и њиховом интеракцијом 

унутар  молекула 

 Разумевање феномена 

изомерије, посебно 

оптичке изомерије и 

аномерије 

 Развијање система 

критеријума за 

класификације угљених 

хидрата 

 Развој хемијске научне 

писмености и способности 

 комуникације у 

хемијикоришћењем и 

применом Фишерових и 

Хејвортових формула 

 Разумевање биолошког 

значаја угљених хидрата 

 Разумевање значаја 

примене угљених хидрата  у 

 Фишеровим пројекционим формулама 
представи структуру молекула 
моносахарида  

Објасни настајање цикличних 
(полуацеталних и полукеталних) облика 
молекула моносахарида  

 Хејвортовим перспективним 
формулама прикаже цикличнеформе 
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 гликозидневезе 
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 
целулозепредстави гликозидне везе у 
молекулима полисахарида 

 разликује полисахариде по физичким 
својствима тумачи биолошки значај 
полисахарида 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 

 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 
 учионици 

• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Прилагодити разматрање квантитативног 
аспекта хемијских реакција потребама образовног 
профила 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
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струци и у свакодневом 

животу 

технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 
 
 таложења појединих материја које настају због 

метаболичких поремећаја у организму; 

 Таложење као последица поремећаја 

метаболизма угљених хидрата; 

 Угљени хидрати природног порекла који се 

користе у фармацеутској пракси (особине, 

употреба, порекло): 

 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; 

 Одређивање типова брашна; 

 Анализа шећера и производа од воћа и 

поврћа- полариметријско одређивање 

сахарозе; рефрактометријско одређивање суве 
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материје у производима од воћа и поврћа; 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липиди  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава липида 

структуром њихових 

молекула 

 Развијање система 

критеријума за 

класификације липида 

 Разумевање биолошког 

значаја липида    

 Разумевање значаја 

примене липида у струци и 

у свакодневом животу 

 

 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 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 

 основне карактеристике хормона; 

регулација  рада ендокрних жлезда - 
хипоталамус-хипофиза-ендокрине жлезде 

 Таложење као последица поремећаја 

метаболизма липида; 

 Масти, уља: 

 Ricini oleum ,Olivae oleum,Природни 

воскови,Лецитин 

 хемијска структура, особине, 

улога у организму: 
стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

 значај фосфолипида у структури и функцији 

биолошких мембрана; 

 уношење, дигестија и ресорпција липида; 

 метаболизам липида; 

 метаболизам холестерола; 

  структура, метаболизам и поремећаји у 

метаболизму липопротеина; 

 значај одређивања липида и липопротеина у 
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обољењима. 

 етиопатогенеза и дијагностика            

хиперлипопротеинемија. 

 Гликокортикоиди и минералокортикоиди; 

 Андрогени и анаболици; 

 Естрогени, гестагени  и хормонски 

контрацептиви; 

 

3. Протеини  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава аминокиселина  и 

протеина природом 

функционалних група и  

њиховим положајем  у  

молекулу 

 Развијање система 

критеријума за 

класификације 

аминокиселина и протеина  

 Разумевање биолошког 

значаја аминоккиселина и 

протеина  

 Разумевање значаја 

примене протеина у струци 

и у свакодневом животу 

 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 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 

 Ујед змија и других животиња; 

Убоди инсеката (пчела, оса, стршљен, шкорпион, 
паук, 

 Таложење као последица поремећаја 

метаболизма аминокиселина (мокраћна 

киселина, амилоид, хијалин, фибрин); 

 хемијска структура, особине, 

улога у организму: 
хормона деривата амино-киселина (адреналин, 
тироксин)  
полипептидних хормона (инсулин) 

 хемијска структура, особине, 

улога у организму: 
стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

 Клинички значај одређивања ензима. 

 појам биланса азота; 
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 користи номенклатуру ензима 

 објасни механизам дејства ензима 

 наведе факторе који утичу на 

активност ензима 

  биолошка  вредност протеина; 

 Метаболички  путеви аминокиселина у 

ћелији; 

 метаболизам аминокиселина и циклус урее; 

 Клинички значај одређивања протеина у крви 

и урину; 

 Инсулин и орални антидијабетици; 

 Функција и хемијски састав коже; 

 Грађа и функција нокта, принципи правилне 

неге ноката; 

 Грађа и функција косе, принципи хигијенско- 

естетске неге косе; 

 Састав, особине, израда и употреба препарата 

за негу, одржавање и заштиту коже и косе; 

 

4. Нуклеинске киселине  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава нуклеозида, 

нуклеотида и нуклеинских 

киселина структуром 

њихових молекула 

 Разумевање биолошког 

значаја ДНК и РНК 

 објасни разлику између пуринских и 

пиримидинских база 

 пише формуле нуклеозида 

 пише формуле нуклеотида 

 објасни структуру нуклеинских 

киселина 

 тумачи разлику у структури ДНК и 

РНК 

 Повезивањем знања ученика из предмета 

биологија,проширивати ученичка знања о 

генетски модификованој храни  

 Етичке теме и дилеме: 

донорство органа и генетског    материјала; 
-  клонирање. 
 Етички аспекти биоинжењеринга и генетских 

истраживања. 
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 објасни биолошки значај и функцију 

нуклеинских киселна 

5.  Витамини  Разумевање условљености 

физичких и хемијских 

својстава витамина  

структуром њихових 

молекула 

 Разумевање биолошког 

значаја витамина  

 

 објасни биолошки значај витамина 

 примењује   номенклатуру  витамина 

 тумачи физичка сввојства 

липосолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  

витамина А1 и  његовог  

провитамина  

 тумачи физичка сввојства 

хидросолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  

витамина С 

 објасни улогу антиоксиданаса у 

биолошким системима 

Повезивањем знања ученика из предмета 
медицинска  биохемија, упућивати их на критички 
став о употреби витаминских суплемената  
 идентификација витамина Ц 

 идентификација витамина Д 

 идентификација витамина Е 

 одређивање садржаја витамина Ц 

  особине и распрострањеност витамина и 

провитамина; последице хиповитаминозе и 

хипервитаминозе; улога  у организму и 

дневне потребе; 

 Липосолубилни витамини - терапијска 

примена; 

Хидросолубилни витамини - терапијска примена. 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област БИОХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 

 

2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида(глукозе, фруктозе, сахарозе, 
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лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који суглавна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних 

јединицапротеина. 

2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 

витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 

2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 

корисна и штетна физиолошка дејства. 

2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 

једињења. 

 

Средњи ниво: 

 

2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естараиз масти, уља и воскова, структуру 

аминокиселина и протеина са својствима и 

улогом у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну,терцијарну и кватернерну структуру и 

наводи њихов значај за биолошку активностпротеина у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 

дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 

 

Напредни ниво: 

 

2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 

2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида(малтозе, лактозе, сахарозе, 

целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 

гликогена). 

2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 

гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 

редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 

Толенсовим реагенсом. 

2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 

објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 

2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 

наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
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међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 

и природу пептидне везе. 

2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 

секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 

активност протеина у живим системима. 

2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 

активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 

метала, кофактори и коензими, инхибитори). 

2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 

информација. 

2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 

метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 

мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 

се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 

биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 

једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 

изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 

киселина, који су организму потребни. 

 

Образовни профил: Фармацеутски  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ТРЕЋИ 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9,  2015 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 6 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе  
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Циљеви предмета: 
 

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

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Закони одржања ● Схватање значаја закона 
одржања у физици 

 

● 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима   
● Лабораторијске вежбе  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи молекулско-
кинетичке теорије 
гасова 

● Стицање знања о 
молекулској структури 
супстанције и 
међумолекулским силама 

● Разумевање основних 
параметара гасног стања и 
гасних закона 

● 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 лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 

3. Флуиди ● Проширивање и 
продубљивање знања 
из статике и динамике 
флуида са посебним 
нагласком на примену у 
струци 

● Стицање знања о 
кретању тела кроз 
течности и гасове и 
примена у струци 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област МЕХАНИКА 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 
кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена 
знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације 
у кинематици и динамици.  
2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 
течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине 
тела.  
2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  
2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. 
Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао 
појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне 
инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 
хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 
осцилације.  
2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при 
кретању тела.  
2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, 
Бернулијеву једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  
2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 
појава код таласа; објашњава својства звука.  
2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 
коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења 
таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, 
периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 
 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање 
инерцијалних сила.  
2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности 
течности.  
2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна да 
решава сложене задатке о осцилацијама и таласима.  
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, пренос механичких 
таласа кроз течности и гасове, динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и таласи; користи уређаје и мерне 
инструменте за одређивање физичких величина, на пример, коефицијент површинског напона, модул еластичности, 
фреквенција осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање куглице која се котрља низ коси жлеб.  
2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања 
куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од његове 
редуковане дужине, амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 
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Образовни профил: Фармацеутски  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ЧЕТВРТИ 

Наставнипланипрогрампредметаобјављенјеу "Просветномгласнику" број 9, од  2015. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

49 7 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе  

Циљеви предмета: 
 

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

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Структура и основна 
својства чврстих тела 

 

● Стицање знања о структури 
чврстих тела 

● Разумевање физичких 
промена које настају при 
деформацији и загревању 
чврстих тела 

 

● 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 

● чврстих тела 
● схватање промене агрегатног стања 

чврстих тела 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима   
● Лабораторијске вежбе  

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електростатика и 
електромагнетизам 

● Продубљивање знања из 
електростатике и 
електродинамик 

● 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)  

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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3. Таласна оптика ● Стицање знања из 
таласне оптике 

● 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 

●  

4. Елементи квантне 
физике 

● Стицање знања из 
квантне физике 

 

● разуме основне поставке 
квантне физике 

● разуме појам кванта енергије и 
појам фотона 

● зна шта је фотоефекат и 
Комптонов ефекат 

● зна принцип рада фотоћелија 
● разуме дуализам микрочестица 

●  
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, 
електростатичку заштиту, кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију 
наелектрисања у кретању, узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне 
индукције, принцип рада генератора наизменичне струје.  
2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични 
потенцијал) и разуме да се при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала.  
2.ФИ.1.3.3. Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и 
проводник са струјом (Лоренцова и Амперова сила).  
2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност 
проводника и зна величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне 
струје (термогена отпорност, капацитивна и индуктивна отпорност).  
2.ФИ.1.3.5. Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон.  
2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним и магнетним појавама и решава једноставне 
проблеме и задатке користећи Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у пракси. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: електрично пражњење у гасовима, појаву индуковане ЕМС у различитим случајевима, 
самоиндукцију и међусобну индукцију, настајање, основне карактеристике и спектар електромагнетних таласа, својства 
магнетног поља Земље.  
2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између 
јачине електричног поља и потенцијала.  
2.ФИ.2.3.3. Користи оба Кирхофова правила при решавању проблема и задатака разгранатих струјних кола и уме да израчуна 
еквивалентну отпорност у колу једносмерне струје са серијском, паралелном или мешовитом везом. 2.ФИ.2.3.4. Зна 
отпорности у колу наизменичне струје и разлику између њих; примењује Омов закон за серијско RLC коло и уме да изрази 
активну снагу преко ефективних вредности наизменичне струје и напона.  
2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма; користи уређаје 
и мерне инструменте и на основу анализе добијених резултата долази до емпиријске зависности између физичких величина 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање спољашњег електричног поља на дипол, различито понашање 
дијамагнетика, парамагнетика и феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на основу тога, наводи примере практичне 
примене феромагнетика, магнетни хистерезис, принцип рада генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом закону 
електромагнетне индукције, принцип рада Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних таласа.  
2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног поља два или више тачкастих наелектрисања у различитој геометријској 
конфигурацији и да израчуна поље наелектрисаних тела применом Гаусове теореме.  
2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и магнетног поља и израчунава, на основу познатих релација, енергију 
електричног поља у плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду.  
2.ФИ.3.3.4. Повезујући знања о макропојавама у области магнетизма са честичном структуром, односно атомом, разуме 
микропојаве, на пример, на основу познавања магнетног момента струјне контуре, разуме магнетни момент атома и његову 
везу са орбиталним моментом.  
2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и експерименталне задатке, и формулише научна објашњења појава 
примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, не само у оквиру наставног 
предмета, већ их препознаје и решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, осмишљава начин решавања проблема у 
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Физиотерапеутски техничар 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Образовни профил:  

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 
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П
Н Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В 

П
Н Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 19 2   646 68   30 13     455       11     330       9     261       
16
92 68   30 

179
0 

1. 
 Српски језик и књижевност 

3    102     3     105       3     90       3     87       
169
2 68   30 

179
0 

2. Страни језик 2     68       2     70       2     60       2     58       256       256 

3. Физичко васпитање 2     68       2     70       2     60       2     58       256       256 

4. Математика 2     68       2     70       2     60       2     58       256       256 

5. Рачунарство и информатика   2     68                                                 68     68 

6. Историја 2     68                                                 68       68 

7. Ликовна култура             30                                                 30 30 

8. Физика 2     68       2     70                                   138       138 

9. Географија 2     68                                                 68       68 

10. Хемија 2     68                                                 68       68 

11. Биологија 2     68       2     70                                   138       138 

12. Социологија са правима грађана               2   60           60    60 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
8 2   272 68   60 13 5   455 175   

60 
9 9   270 270   

210 
8 12   232 348   

150 
122
9 861   

48
0 

257
0 

1. Aнатомија и физиологија 4     136                                                 136       136 

2. Здраствена нега и рехабилитација 2 2   68 68                                               68 68     136 

3. Латински језик 2     68                                                 68       68 

4. Прва помоћ             60                                                 60 60 

5. Патологија               2     70                                   70       70 

6. Микробиологија са епидемиологијом               2     70                                   70       70 
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7. Хигијена и здравствено васпитање               2     70                                   70       70 

8. Фармакологија               2     70                                   70       70 

9. Здравствена психологија               2     70                                   70       70 

10. Медицинска етика               1     35                                   35       35 

11. Кинезиологија               1 2   35 70     2 3   60 90   60               95 160   60 315 

12. Масажа       
      

  1 3   
35 105   

60 1 2   
30 60   

60       
      

  65 165   
12
0 350 

13. Медицинска биохемија                            2     60                     60       60 

14. Основи клиничке медицине                             2 1   60 30                   60 30     90 

15. Физикална терапија       
      

        
      

  2 3   
60 90   

90 2 4   
58 116   

60 118 206   
15
0 474 

16 Кинезитерапија                                           3 3   87 87   60 87 87   60 234 

17 Специјална рехабилитација                                           3 3   87 87   30 87 87   30 204 

18 Предузетништво                                             2     58      58      58 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     34       1     35       3     90       3     87       246       246 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     34       1     35       1     30       1     29       128       128 

2. 
Изборни предмет према програму образовног 
профила       

      
        

      
  

2   60    2   58    118    118 

Укупно А1+A2+Б 
28 4   952 136   90 27 5   945 175   60 23 9   690 270   210 20 12   580 348   150 

316
7 929   

51
0 4606 

Укупно А1+A2+Б 32 1178 32 1180 32 1170 32 1078 4606 

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 
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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* - 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    2 

5. Историја (одабране теме)*   2 2 

6. Хемија*   2 2 

7. Хемија биомолекула*   2 2 

8. Физика   2 2 

Напомена:* Ученик изборни предмет бира једном у току школовања 
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /14     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

102 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

113. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
114. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
115. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
116. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
117. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
118. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
119. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
120. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
121. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
122. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
123. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
124. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
125. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
126. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Увод у проучавање 
књижевног дела 

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

 разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

 објасни појам и функцију 
књижевности као уметности и однос 
књижевности и других уметности 

 наведе научне дисциплине које се 
баве проучавањем књижевности 

 познаје књижевне родове и врсте и 
разликује њихове основне одлике 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 
лик и идеју у књижевном делу 

 износи своје утиске и запажања о 
књижевном делу, тумачи његове 
битне чиниоце и вреднује га 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице („Први пут с оцем 
на јутрење“, „Антигона“, „Туга“ укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

здравственом психологијом, грађанским 
васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 
 Увод у проучавање књижевног дела (15 

часова) 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност старог 
века 

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

 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 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
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књижевности старог века 
 

одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице ( „Антигона“, 
„Гилгамеш“, „Илијада“) укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 

 Књижевност старог века (12 часова) 
 

 

 
 
3. 

Средњовековна 
књижевност 

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

 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 

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

 Посета Музеју Српске Православне цркве као 
час систематизације и утврђивања наставне 
теме. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, стручним предметима 
Оквирни број часова по темама 

 
 Средњовековна књижевност  
      (11 часова) 
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4. Народна књижевност Указивање на народну 
књижевност као израз 
колективног мишљења и 
осећања, ризницу народних 
обичаја, кодекс етичких норми 

 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 

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

 Народна књижевност се може обрадити по 
мотивима (рад у групама) 

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Поједине наставне јединице ( „Хасанагиница“, 
„Диоба Јакшића“) укључене су у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, 
ради развијања компетенција демократске 
културе. 

 Корелација са историјом, географијом, 
верском наставом... 

Оквирни број часова по темама 

 Народна књижевност (12 часова) 
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5. Књижевност 
хуманизма и 
ренесансе 

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

 наведе најзначајније представнике и 
њихова дела 

 објасни значење појмова хуманизам 
и ренесанса 

 наводи и на 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 
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Корелација са историјом, географијом, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Хуманизам и ренесанса (10 часова) 
 

 

6. Општи појмови о 
језику 

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

 објасни функцију језика и појам 
језичког знака 

 разуме природу модерног 
књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 
језика до 19. века 

 наведе дисциплине које се баве 
проучавањем језичког система 

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

Оквирни број часова по темама 

 Општи појмови о језику (4 часа) 
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7.  Фонетика Стицање знања из области 
фонетике (фонологије) и 
морфофонологије 
књижевног језика и 
способности да се та знања 
примене у говору и писању. 

 

 уме да се служи правописом 
 разликује гласовне алтернације 
 влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 
језика и да га примењује у говору 

 

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

Оквирни број часова по темама 

 Фонетика (9 часова) 
 

8.  Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

 примени знања о гласовним 
алтернацијама у складу са језичком 
нормом 

 примени употребу великог и малог 
слова у складу са језичком нормом 

 подели речи на крају реда у складу са 
језичком нормом 

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

 Наставна тема блиско повезана са аквионим 
планом пројекта „Квалитетно образовање за 
све“, као и предметом Српски језик и вештине 
комуникације. 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис  (10 часова) 
 

9.  Култура изражавања Оспособљавање ученика да 
користе различите облике 
казивања и функционалне 
стилове 

 опише стања, осећања, 
расположења, изрази ставове, донесе 
закључке у усменом и писаном 
изражавању 

 разликује функционалне стилове 
 препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 
функционалног стила 

 попуњава формуларе, уплатнице, 
захтеве и слично у складу са језичком 
нормом 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (19 часова) 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
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 препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
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невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
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условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
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СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
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максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
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говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/2014.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

105 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

127. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
128. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
129. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
130. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
131. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
132. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
133. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
134. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
135. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
136. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
137. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
138. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
139. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
140. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Барок, класицизам и 
просветитељство 

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

 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 српској 
књижевности 

 наведе особине  ликова у обрађеним 
делима и заузме став према њиховим 
поступцима  

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Посета Музеју Вука и Доситеја. 
 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем... 
Оквирни број часова по темама 

 Барок , класицизам, просветитељство (14 
часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 наведе представнике романтизма и 
њихова дела 

 уочава и образлаже одлике 
романтизма 

 изнесе свој суд о књижевним делима 
користећи стечена знања и сопствена 
запажања 

 препозна и усвоји вредности 
националне културе и 
разуме/поштује културне вредности 
других народа 
тумачи  уметнички свет и стваралачке 
поступке у структури обрађених дела 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Романтизам (25 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

 
 
3. 

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

 

 наведе представнике правца и 
њихова дела 

 дефинише одлике реализма и 
објасни их на 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 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, грађанским васпитањем, 
ликовном културом... 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Могућност гледања екранизације неких од 
дела реалистичке књижевности. 
 
 

Оквирни број часова по темама 
 

 Реализам (28 часова) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

4. Морфологија Систематизо-вање знања о 
врстама речи и њиховим 
облицима 

 одреди врсту речи и граматичке 
категорије 

 употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у складу са 
језичком нормом 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Морфологија (10 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

 

5. Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

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

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

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (5 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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6.  Култура изражавања Оспособљавање ученика да 
теоријска знања из 
граматике и правописа 
примењује у усменом и 
писаном изражавању у 
складу са језичком нормом, 
користе различите облике 
казивања и функционалне 
стилове 

 

 изражава размишљања и критички 
став према проблемима и појавама у 
књижевним текстовима и 
свакодневном животу 

 препозна одлике стручно-научног 
стила 

 примени одлике новинарског стила 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (23 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
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.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
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уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
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реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
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став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
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књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 
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Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 / 2014.    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

90 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

141. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
142. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
143. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
144. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
145. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
146. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
147. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
148. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
149. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
150. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
151. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
152. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
153. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
154. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Модерна Упознавање са основним 
одликама правца, 
представницима и њиховим 
делима 

 наведе одлике правца, представнике 
и њихова дела 

  уочи и тумачи модерне елементе у 
изразу и форми књижевног дела 

 анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове 
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Модерна (25) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. праћење остварености исхода 
7. тестове знања 
 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност између 
два рата 

Упознавање ученика са 
одликама међуратне 
књижевности, представницима 
и делима 

 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 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
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грађанским васпитањем, ликовном културом, 
стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Међуратна књижевност (30) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
 

 
 

 
 
3. 

Творба речи  Систематизовање знања о 
основним правилима 
грађења речи 

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

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 
 

Оквирни број часова по темама 

 Творба речи (9) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Лексикологија Упознавање ученика са 
основама лексикологије 

 препозна и одрeди вредност лексеме 
 уме да се служи речницима 
 наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Лексикологија (9 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

5. Правопис Оспособљавање ученика за 
примењивање знања из језика 
и правописа у складу са 
језичком нормом 

 примени правописна правила у 
писању сложеница, полусложеница и 
синтагми 

 скраћује речи у складу са прописаним 
правилима 

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

 Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 
 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (6 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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6.  Култура изражавања  Оспособљавање ученика да 
теоријска знања из 
граматике и правописа 
примењују у усменом и 
писаном изражавању 
 

 износи став, користи аргументе и 
процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању 
 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
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Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
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библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
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CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
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другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
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СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: четврти 
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Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /2014.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

87 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

155. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
156. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
157. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
158. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
159. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
160. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
161. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
162. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
163. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
164. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
165. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
166. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
167. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
168. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темеученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

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

 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 

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

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Могућност обраде савремене драме кроз 
повезивање са другим медијима -драмски 
текст као позоришна представа, радио драма 
или ТВ драма 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 
 Савремена поезија (12 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремена проза Упознавање са 
књижевнотеоријским 
појмовима, специфичностима 
савремене прозе, њеним 
представници-ма и делима 

 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  
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом, 
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стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 
 Савремена проза (27 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

 
 
3. 

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

 увиди разлику између 
традиционалне и  савремене драме 

 упореди драмски  књижевни текст са 
другим облицима његове 
интерпретације 
формулише личне утиске и запажања 
о драмском делу 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Приликом обраде драмског дела могућност 

посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 
 
 

Оквирни број часова по темама 
 Савремена драма (8) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Класици светске 
књижевности 

Упознавање са писцима и 
делима светске књижевне 
баштине 

 препозна свевременост  обрађених 
тема 

 тумачи дела износећи своја 
запажања и утиске и образложења о 
њима 

  

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

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 
 

Оквирни број часова по темама 

 Класици светске књижевности (8 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

5. Синтакса  Систематизовање знања из 
синтаксе 

 

 одреди синтаксичке јединице и 
њихову функцију  

 одреди типове независних и зависних 
реченица, типове синтагми и типове 
напоредних конструкција 

 разуме појам конгруенције 
 познаје систем глаголских облика 

 

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

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 

Оквирни број часова по темама 

 Синтакса (7 часова) 
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6. Правопис Оспособљавање ученика за 
примењивање знања из језика 
и правописа у складу са 
језичком нормом 

 примени правописне знаке у складу 
са језичком нормом 

 употреби знаке интерпункције у 
складу са језичком нормом 

  

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

 Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 
 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (5 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

7.  Култура изражавања  Усавршавање културе 
изражавања и неговање 
интересовања за праћење 
културних садржаја и 
критички однос према 
њима, као и 
оспособљавање за 
операционализацију 
функционалних стилова 

 напише есеј поштујући структуру ове 
књижевне врсте 

 састави биографију, молбу, жалбу, 
приговор… 

 процењује вредност понуђених 
културних садржаја 
 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
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CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  
CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
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темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
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(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
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књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
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колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
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књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7   / 14    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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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)  
• Интересантне 
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 

 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 

• 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 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, 

Комуникативна настава инсистира на 
комуникативном аспекту употребе језика,а не 
толико на граматичкој прецизности исказа. 
Акценат је на социјалној интеракцији, кроз рад у 
учионици. 
Настава се базира на групном или индивидуалном 
решавању проблема у потрази за информацијама. 
Ученици се третирају као одговорни, креативни и 
активни учесници у наставном процесу. 
Обраћа се пажња на ученке са слабијим 
постигнућима и са њима се ради по прилагођеном 
програму. 
Посебна пажња се посвећује развијању критичког 
мишљења приликом дискусија на теме из 
свакодневног живота. 
Осим уџбеника за општи језик, посебна пажња се 
посвећује увођењу стручне терминологије.  
Користе се web сајтови са текстовима и видео 
материјалом везаним за струку. 
Језик струке је увек у корелацији са исходима 
појединих стручних предмета. 
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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; 

време, датум) 
 • напише кратко лично писмо, поруку, 
разгледницу, честитку 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.2.1.1 Слушање 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано.  Средњи ниво. 
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2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми.  Основни ниво. 
 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и недостатке 
различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
 
2.2.1.4. Писање 
 2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка 
правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
 
2.2.1.5. Знање о језику  
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  / 14.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 
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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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
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 

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 
 

 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 

 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 

Комуникативна настава инсистира на 
комуникативном аспекту употребе језика,а не 
толико на граматичкој прецизности исказа. 
Акценат је на социјалној интеракцији, кроз рад у 
учионици. 
Настава се базира на групном или индивидуалном 
решавању проблема у потрази за информацијама. 
Ученици се третирају као одговорни, креативни и 
активни учесници у наставном процесу. 
Обраћа се пажња на ученке са слабијим 
постигнућима и са њима се ради по прилагођеном 
програму. 
Посебна пажња се посвећује развијању критичког 
мишљења приликом дискусија на теме из 
свакодневног живота. 
Осим уџбеника за општи језик, посебна пажња се 
посвећује увођењу стручне терминологије. 
 
Користе се web сајтови са текстовима и видео 
материјалом везаним за струку. 
Језик струке је увек у корелацији са исходима 
појединих стручних предмета. 
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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  (штам
па, 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 

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 
 
 
 

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 (писмено и 
усмено) 

 преводи усмено или писмено 
кратке поруке у складу са 
потребама комуникације 

 аргументује свој став о 
медијском тексту 
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 прва помоћ 
код незгода и 
несрећа 

 средства, 
сировине, 
препарати, 
лекови; 

 прибор за рад: 
инструменти, 
уређаји опрема; 

 гране 
медицине/стомат
ологије; 

 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); 
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 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. 
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3. 

    

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 
2.2.1.1 Слушање 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано.  Средњи ниво. 
 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми.  Основни ниво. 
 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и недостатке 
различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
 
2.2.1.4. Писање 
 2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка 
правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
 
2.2.1.5. Знање о језику  
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
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2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  / 14.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 Свакодневни 
живот 
(генерацијски 
конфликти и 
начини 
превазилажења) 

 Образовање 
(образовање за 
све, пракса и 
припреме за 
будуће занимање, 

СЛУШАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
усменог говора 
 
ЧИТАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
прочитаних текстова 

 
 

 

 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 

Комуникативна настава инсистира на 
комуникативном аспекту употребе језика,а не 
толико на граматичкој прецизности исказа. 
Акценат је на социјалној интеракцији, кроз рад у 
учионици. 
Настава се базира на групном или индивидуалном 
решавању проблема у потрази за информацијама. 
Ученици се третирају као одговорни, креативни и 
активни учесници у наставном процесу. 
Обраћа се пажња на ученке са слабијим 
постигнућима и са њима се ради по прилагођеном 
програму. 
Посебна пажња се посвећује развијању критичког 
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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  (штам
па, 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, 

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 

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 
 

 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 

 

 поведе, настави и заврши неки 
једноставан  разговор, под 
условом да је лице у лице са 
саговорником 

 буде схваћен у размени идеја и 

мишљења приликом дискусија на теме из 
свакодневног живота. 
Осим уџбеника за општи језик, посебна пажња се 
посвећује увођењу стручне терминологије. 
 
Користе се web сајтови са текстовима и видео 
материјалом везаним за струку. 
Језик струке је увек у корелацији са исходима 
појединих стручних предмета. 
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симптоми и 
знакови, лечење 

 прва помоћ 
код незгода и 
несрећа 

 средства, 
сировине, 
препарати, 
лекови; 

 прибор за рад: 
инструменти, 
уређаји опрема; 

 гране 
коректно 
употребљава 
једноставне 
структуре 
користећи зависне 
реченице (уз 
одређене 
системске 
елементарне 
грешке које 
глобални смисао 
не доводе 
медицине/стомат
ологије; 

 организација 
и процес рада у 
болници или 
здравственој 
установи 
(одељења, опис 
послова и  врсте 
услуга); 

 људски 
ресурси унутар 
струке : звања, 

информација и 
развијају 
критичко 
мишљење у вези 
са њима 
 
 
 

информација о блиским темама 
у предвидљивим, свакодневним 
ситуацијама 

 

 сажима садржај текста, филма, 
разговара и сл. 

 

 иентификује различита гледишта 
о истој теми 

 

 коректно употребљава 
једноставне структуре користећи 
зависне реченице (уз одређене 
системске елементарне грешке 
које глобални смисао не доводе 
у питање). 
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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; 

 
 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.2.1.1 Слушање 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано.  Средњи ниво. 
 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
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интернационализми.  Основни ниво. 
 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и недостатке 
различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
 
2.2.1.4. Писање 
 2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка 
правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
 
2.2.1.5. Знање о језику  
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  / 14.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

58   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 

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. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
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  (утиц
ај медија) 

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 

 
 
 

 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 

 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 

Комуникативна настава инсистира на 
комуникативном аспекту употребе језика,а не 
толико на граматичкој прецизности исказа. 
Акценат је на социјалној интеракцији, кроз рад у 
учионици. 
Настава се базира на групном или индивидуалном 
решавању проблема у потрази за информацијама. 
Ученици се третирају као одговорни, креативни и 
активни учесници у наставном процесу. 
Обраћа се пажња на ученке са слабијим 
постигнућима и са њима се ради по прилагођеном 
програму. 
Посебна пажња се посвећује развијању критичког 
мишљења приликом дискусија на теме из 
свакодневног живота. 
Осим уџбеника за општи језик, посебна пажња се 
посвећује увођењу стручне терминологије. 
 
Користе се web сајтови са текстовима и видео 
материјалом везаним за струку. 
Језик струке је увек у корелацији са исходима 
појединих стручних предмета. 
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 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 

 прва помоћ 
код незгода и 
несрећа 

 средства, 
сировине, 
препарати, 
лекови; 

 прибор за рад: 
инструменти, 
уређаји опрема; 

 гране 
медицине/стомат
ологије; 

 организација 

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 
 
 
 

комплексније изразе  

 даје дужи опис свакодневних 
радњи из свог окружења, 
описује прошле активности, 
свакодневне обавезе, планове, 
радне задатке и начин 
организовања 

 даје релевантне податке са неке 
презентације или из дискусије 
везане за струку 

 напише писмо или нешто дужи 
текст да би саопштио 
информацију или указао на 
лични став или супротстављање 
мишљења 

 напише извештај или протокол о 
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                   (номинализац
ије, градације, трансформације) 

 контролише граматичка знања и 
исправља своје грешке 
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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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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
3. 

    

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 
2.2.1.1 Слушање 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано.  Средњи ниво. 
 
2.2.1.2. Читање 
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2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми.  Основни ниво. 
 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и недостатке 
различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
 
2.2.1.4. Писање 
 2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка 
правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
 
2.2.1.5. Знање о језику  
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 

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 часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 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: 
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1. Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); 
2. Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима; 
3. Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 
4. Проширење и продубљивање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују 

посебан интерес; 
5. Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (васпитно-образовног 

подручја); 
6. Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања; 
7. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.     

 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

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

-Унапређивање и очување 
здравља; 
-Утицај на правилно држање 
тела (превенција  постуралних 
поремећаја); 

 

 

 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; 

-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 четворогодишње стручне 
школе далеко су више оптерећени у редовном 
образовању практичном и теоријском наставом 
од осталих ученика. Због тога је физичко 
васпитање, у овим школама, значајно за активан 
опоравак ученика, компензацију и  релаксацију с 
обзиром на њихова честа статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из области 
физичких активности су од великог значаја за 
укупним бављењем физичким вежбама. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
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-теоријска настава (4 часа) 
-мерење и тестирање (6 часова) 
-практична настава (58 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели  приликом реализације; 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

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

 

 

 Именује  моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

 Примени адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: 

снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и окретности; 

 

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 четворогодишње стручне 
школе далеко су више оптерећени у редовном 
образовању практичном и теоријском наставом 
од осталих ученика. Због тога је физичко 
васпитање, у овим школама, значајно за активан 
опоравак ученика, компензацију и  релаксацију с 
обзиром на њихова честа статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из области 
физичких активности су од великог значаја за 
укупним бављењем физичким вежбама. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
-теоријска настава (4 часа) 
-мерење и тестирање (6 часова) 
-практична настава (58 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели  приликом реализације; 
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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); 
 
 

 Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

 Формирање позитивних 

психосоцијалних образаца 

понашања 

 Примена стечених умења, 

знања и навика које се 

користе у свакодневним 

условима живота и рада 

 Естетско истраживање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности 

и подстицање вољних 

особина ученика  

 Стицање и усавршавање 

моторичких знања, умећа, 

вештина, техника и навика 

предвиђених програмом за 

базичне спортске гране. 

 Повезивање моторичких 

задатака у целине, али без 

стварања крутих 

моторичких аутоматизама; 

 Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

 Кратко описати основне 

карактеристике и правила спортске 

гране атлетике, гимнастике и 

спортске гране -  дисциплина које се 

уче. 

 Демонстрирати – вежбе и технике  

атлетских дисциплина и вежби на 

справама и тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

 Детаљније описати правила спортске 

гране за коју показује посебан 

интерес, за коју школа има услове. 

 Објаснити због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

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 

 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 четворогодишње стручне 

школе далеко су више оптерећени у редовном 

образовању практичном и теоријском наставом 

од осталих ученика. 

 Због тога је физичко васпитање, у овим 

школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и  релаксацију с обзиром на 

њихова честа статичка и једнострана 

оптерећења. Теоријска знања из области 

физичких активности су од великог значаја за 

укупним бављењем физичким вежбама. 

 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (4часа) 

 мерење и тестирање (6 часова) 

 практична настава (60часова) 

 
Подела одељења на групе 
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манифестације; 

 

 Развијање елемената ритма 

сједињавањем кинетичких и 

енергетских елемената у 

целине: рад-одмор; на-

презање-релаксација; 

убрзање-успоравање; 

 Избор спортова, односно 

спортско-рекреативних или 

других кретних активности 

као трајног опредељења за 

њихово свакодневно 

упражњавање.  

 
.  
 

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 времену. 

 Препознаје нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, 

шири дух пријатељства, истрајан је у 

својим активностима. 

Одељење се не дели  приликом реализације; 
Настава се изводи фронтално и по групама, у 
зависности од карактера методске јединице која 
се реализује. Уколико је потребно, нарочито за 
вежбе из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан. 
 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

или у сали, истовремено са практичном 

наставом; 

 Практична настава реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, спортски отворени терени, 

базен, клизалиште, скијалиште).  

 
Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује у циклусима који трају 

приближно 10-12 часова (узастопних). 

Наставнику физичког васпитања је остављено 

да, зависно од потреба, прецизира трајање 

сваког циклуса, као и редослед њиховог 

садржаја.  

 
Садржај циклуса је: 
- за проверу нивоа знања на крају школске 

године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - 

један 
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 Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, рекреира се 

и бави се спортом.  

 

- за спорт по избору ученика – два; 

- за повезивање физичког васпитања са  

животом и радом – један. 

 
Начин остваривања програма 
 
   Садржаји програма усмерени су на: развијање 
физичких способности; спортско-техничко 
образовање; повезивање физичког васпитања са 
животом и радом. 
   Годишњи план, програм и распоред кросева, 
такмичења, зимовања и других облика рада 
утврђује се на почетку 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 имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација часа  
 
Праћење, вредновање и оцењивање  
   Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно у току читаве 
школске године, на основу методологије 
праћења, мерења и вредновања ефеката у 
физичком васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и постигнућа у 
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 Спортска игра (по 

избору) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе  

 
 

спортским играма  
 
 
 
Минимални образовни захтеви 

 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. 

 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(12 часова) 

 Физичка активност, односно спортска 

активност:у складу са могућностима школе а 
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по избору ученика (10 часова). 

 Пливање (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 
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. 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар  

Назив предмета: Физичко васпитање  

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    2014 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70   

Недељни фонд часова 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.     
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

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

-Унапређивање и очување 
здравља; 
-Утицај на правилно држање 
тела (превенција  постуралних 
поремећаја); 

 

 

 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; 

-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 четворогодишње стручне 
школе далеко су више оптерећени у редовном 
образовању практичном и теоријском наставом 
од осталих ученика. Због тога је физичко 
васпитање, у овим школама, значајно за активан 
опоравак ученика, компензацију и  релаксацију с 
обзиром на њихова честа статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из области 
физичких активности су од великог значаја за 
укупним бављењем физичким вежбама. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
-теоријска настава (4 часа) 
-мерење и тестирање (6 часова) 
-практична настава (58 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели  приликом реализације; 
 
 

 
 
2. 
 
 

Развој моторичких и 
функционалних 
способности човека, 
као основа за 
реализовање 

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

 Именује  моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

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 
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постављених циљева и 
исхода 

 

 

 

 

 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; 

 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на 
карактеристике њихове професије, а које 
негативно утичу на здравље; 
-Ученици који похађају четворогодишње стручне 
школе далеко су више оптерећени у редовном 
образовању практичном и теоријском наставом 
од осталих ученика. Због тога је физичко 
васпитање, у овим школама, значајно за активан 
опоравак ученика, компензацију и  релаксацију с 
обзиром на њихова честа статичка и једнострана 
оптерећења. Теоријска знања из области 
физичких активности су од великог значаја за 
укупним бављењем физичким вежбама. 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
-теоријска настава (4 часа) 
-мерење и тестирање (6 часова) 
-практична настава (58 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели  приликом реализације; 
 

 
 
3. 

 Усвајање знања, 

умења и вештина 

из спортских грана 

и дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

 

 Атлетика; 

 
 

 Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

 Формирање позитивних 

психосоцијалних образаца 

понашања 

 Примена стечених умења, 

знања и навика које се 

користе у свакодневним 

условима живота и рада 

 Естетско истраживање 

 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 

 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 четворогодишње стручне 

школе далеко су више оптерећени у редовном 

образовању практичном и теоријском наставом 
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 Спортска 

гимнастика: 

     (Вежбе на  
     справама и тлу); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

покретом и доживљавање 

естетских вредности; 

 Усвајање етичких вредности 

и подстицање 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 аутоматизама; 

 Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за игре, сусрете и 

манифестације; 

 

 Развијање елемената ритма 

сједињавањем кинетичких и 

енергетских елемената у 

целине: рад-одмор; на-

презање-релаксација; 

убрзање-успоравање; 

 Избор спортова, односно 

спортско-рекреативних или 

других кретних активности 

као трајног опредељења за 

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 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 

од осталих ученика. 

 Због тога је физичко васпитање, у овим 

школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и  релаксацију с обзиром на 

њихова честа статичка и једнострана 

оптерећења. Теоријска знања из области 

физичких активности су од великог значаја за 

укупним бављењем физичким вежбама. 

 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (4часа) 

 мерење и тестирање (6 часова) 

 практична настава (60часова) 

 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели  приликом реализације; 
Настава се изводи фронтално и по групама, у 
зависности од карактера методске јединице која 
се реализује. Уколико је потребно, нарочито за 
вежбе из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан. 
 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

или у сали, истовремено са практичном 

наставом; 

 Практична настава реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, спортски отворени терени, 
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њихово свакодневно 

упражњавање.  

 
.  
 

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 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.  

 

базен, клизалиште, скијалиште).  

 
Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује у циклусима који трају 

приближно 10-12 часова (узастопних). 

Наставнику физичког васпитања је остављено 

да, зависно од потреба, прецизира трајање 

сваког циклуса, као и редослед њиховог 

садржаја.  

 
Садржај циклуса је: 
- за проверу нивоа знања на крају школске 

године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - 

један 

- за спорт по избору ученика – два; 

- за повезивање физичког васпитања са  

животом и радом – један. 

 
Начин остваривања програма 
 
   Садржаји програма усмерени су на: развијање 
физичких способности; спортско-техничко 
образовање; повезивање физичког васпитања са 
животом и радом. 
   Годишњи план, програм и распоред кросева, 
такмичења, зимовања и других облика рада 
утврђује се на почетку школске године на 
наставничком већу, на предлог стручног већа 
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 Спортска игра (по 

избору) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација часа  
 
Праћење, вредновање и оцењивање  
   Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно у току читаве 
школске године, на основу методологије 
праћења, мерења и вредновања ефеката у 
физичком васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и постигнућа у 
спортским играма  
 
 
 
Минимални образовни захтеви 

 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. 

 Вежбе на справама и тлу: 

За ученике: наставни садржаји из програма 
вежби на тлу, прескока, једне справе у 
упору и једне справе у вису;  
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 Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

могућностима 

школе  

 
 

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(12 часова) 

 Физичка активност, односно спортска 

активност:у складу са могућностима школе а 

по избору ученика (10 часова). 

 Пливање (10 часова). 

 Провера знања и вештина (4 часа). 

 
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 
- Из фонда радних дана и за извођење редовне 

наставе школа у току школске године 

организује: 

- Два целодневна излета са пешачењем 
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- 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 
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. 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар  

Назив предмета: Физичко васпитање 

Разред: Трећи 
 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   
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Недељни фонд часова 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: 

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 психо-социјалних образаца понашања; 

21. Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.       

 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

 Здравствена 

култураи физичка 

активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

 

 Унапређивање и очување 

здравља; 

Утицај на правилно држање 
тела (превенција  постуралних 
поремећаја); 

 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 
вежбе из корективне гимнастике, које ће 
превентивно утицати на могуће 
негативне утицаје услед рада у 
одабраној професији 

 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 четворогодишње 

стручне школе далеко су више оптерећени у 

редовном образовању практичном и 

теоријском наставом од осталих ученика. 

 Због тога је физичко васпитање, у овим 

школама, значајно за активан опоравaк 

ученика, компензацију и  релаксацију с 

обзиром на њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог 

значаја за укупним бављењем физичким 

вежбама. 

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (4часа) 

 мерење и тестирање (6 часова) 

 практична настава (50 часова) 

Подела одељења на групе 
Одељење се не дели приликом реализације; 
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Настава се изводи фронтално и по групама, у 
зависности од карактера методске јединице која 
се реализује. Уколико је потребно, нарочито за 
вежбе из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан. 
 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

или у сали, истовремено са практичном 

наставом; 

 Практична настава реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, спортски отворени терени, 

базен, клизалиште, скијалиште).  

 
Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује у циклусима који трају 

приближно 10-12 часова (узастопних). 

Наставнику физичког васпитања је остављено 

да, зависно од потреба, прецизира трајање 

сваког циклуса, као и редослед њиховог 

садржаја.  

 
Садржај циклуса је: 
- за проверу нивоа знања на крају школске 

године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - 

један 

- за спорт по избору ученика – два; 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

- за повезивање физичког васпитања са  

животом и радом – један. 

 
Начин остваривања програма 
   Садржаји програма усмерени су на: развијање 
физичких способности; спортско-техничко 
образовање; повезивање физичког васпитања са 
животом и радом. 
   Годишњи план, програм и распоред кросева, 
такмичења, зимовања и других облика рада 
утврђује се на почетку 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 имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација часа. 
 
Праћење, вредновање и оцењивање  
Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно у току читаве 
школске године, на основу методологије 
праћења, мерења и вредновања ефеката у 
физичком васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и постигнућа у 
спортским играма  
 
Оквирни број часова по темама 
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 Тестирање и провера савладаности стандарда 

из основне школе (6 часова)  

 Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом 

полугодишту). 

 Атлетика (10 часова) 

 Гимнастика: вежбе на справама и тлу (10) 

часова. 

 Спортска игра: по избору школе(10 часова) 

 Физичка активност, односно спортска 

активност:у складу са могућностима школе а 

по избору ученика (8 часова). 

 Пливање (8 часова). 

 Провера знања и вештина (4 часа). 

 
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 
- Из фонда радних дана и за 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); 
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- 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 
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. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

 Именовати  моторичке способности 

које треба развијати и која су 

средства и методе за њихов развој; 

 Применити (изводити) адекватна 

средства за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: 

снаге, брзине, гипкости, спретности и 

окретности. 
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3. 

 Усвајање знања, 

умења и вештина 

из спортских грана 

и дисциплина као 

основа за 

реализовањепоста

вљених циљева и 

исхода 

 

 Атлетика; 

 
 
 
 

 Спортска 

гимнастика: 

     (Вежбе на  
     справама и тлу); 

 Спортска игра (по 

избору) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Физичка, односно 

спортска активност: 

у складу са 

 Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

 Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

 Формирање позитивних 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

 Примена стечених умења, 

знања и навика у 

свакодневним условима 

живота и рада; 

 Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности покрета 

и кретања; 

 Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

 Повезивање моторичких 

задатака у целине; Увођење 

ученика у организовани 

систем припрема за школска 

такмичења, игре, сусрете и 

манифестације; 

 

 Кратко описати основне 

карактеристике и правила спортске 

гране атлетике, гимнастике и 

спортске гране-  дисциплина које се 

уче. 

 Демонстрирати – вежбе и технике 

атлетских дисциплина и вежби на 

справама и тлу које се уче 

(поседовати вештину) 

 Детаљније описати правила спортске 

гране за коју показује посебан 

интерес, за коју школа има услове. 

 Објаснити због којих је 

карактеристика физичког васпитања 

важно да активно учествује у процесу 

наставе и да самостално спроводи 

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 
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могућностима 

школе  

 

 Развијање елемената ритма у 

препознавању целина:  рад-

одмор; напрезање-

релаксација; убрзање-

успоравање; 

 Избор спортских грана, 

спортско-рекреативних или 

других кретних активности 

као трајног опредељења за 

њихово свакодневно 

упражњавање;  

 

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 времену. 

 Препознаје нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, 

шири дух пријатељства, истрајан је у 

својим активностима. 
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 Има правилан однос према 

окружењу у којем вежба, рекреира се 

и бави се спортом.  

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар  

Назив предмета: Физичко васпитање  

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 

58   

Недељни фонд часова 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); 
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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; 

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 психо-социјалних образаца понашања; 

Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада.  
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

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

 Унапређивање и очување 

здравља; 

Утицај на правилно држање 
тела (превенција  постуралних 
поремећаја); 

 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;  

 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 четворогодишње 

стручне школе далеко су више оптерећени у 

редовном образовању практичном и 

теоријском наставом од осталих ученика. 

 Због тога је физичко васпитање, у овим 

школама, значајно за активан опоравaк 
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ученика, компензацију и  релаксацију с 

обзиром на њихова честа статичка и 

једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог 

значаја за укупним бављењем физичким 

вежбама. 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (4часа) 

 мерење и тестирање (6 часова) 

 практична настава (48 часа) 

Подела одељења на групе 
Настава се изводи фронтално и по групама, у 
зависности од карактера методске јединице која 
се реализује. Уколико је потребно, нарочито за 
вежбе из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан. 
 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

или у сали, истовремено са практичном 

наставом; 

 Практична настава реализује се на спортском 

вежбалишту (сала, спортски отворени терени, 

базен, клизалиште, скијалиште).  

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује у циклусима који трају 

приближно 10-12 часова (узастопних). 

Наставнику физичког васпитања је остављено 
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да, зависно од потреба, прецизира трајање 

сваког циклуса, као и редослед њиховог 

садржаја.  

Садржај циклуса је: 
- за проверу нивоа знања на крају школске 

године – један; 

- за атлетику – један; 

- за гимнастику: вежбе на справама и тлу - 

један 

- за спорт по избору ученика – два; 

- за повезивање физичког васпитања са  

животом и радом – један. 

 
Начин остваривања програма 
    Садржаји програма усмерени су на: развијање 
физичких способности; спортско-техничко 
образовање; повезивање физичког васпитања са 
животом и радом. 
   Годишњи план, програм и распоред кросева, 
такмичења, зимовања и других облика рада 
утврђује се на почетку 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. 
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У свим разредима настава физичког васпитања се 
реализује одвојено за ученике и одвојено за 
ученице, а само у школама које имају по два 
паралелна објекта за физичко васпитање 
дозвољена је истовремена реализација часа  
 
Праћење, вредновање и оцењивање  
Праћење напретка ученика у физичком 
васпитању се обавља сукцесивно у току читаве 
школске године, на основу методологије 
праћења, мерења и вредновања ефеката у 
физичком васпитању – стандарди за оцењивање 
физичких способности ученика и постигнућа у 
спортским играма  
Оквирни број часова по темама 

 Тестирање и провера савладаности стандарда 

из основне школе (6 часова)  

 Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом 

полугодишту). 

 Атлетика (10 часова) 

 Гимнастика: вежбе на справама и тлу (8 

часова). 

 Спортска игра: по избору школе(8 часова) 

 Физичка активност, односно спортска 

активност:у складу са могућностима школе а 

по избору ученика (10 часова). 

 Пливање (8 часова). 

 Провера знања и вештина (4 часа). 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 
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- 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 
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. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Развој моторичких 

и функционалних 

способности 

човека, као основа 

за реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

 

 Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

за самостални рад на њима;  

 

 Именује  моторичке способности које 

треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

 Примени адекватна средства (изводи 

вежбе) за развој и усавршавање 

моторичких способности из: вежби 

обликовања, атлетике, гимнастике, 

пливања и спортских игара за развој: 
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снаге, брзине, издржљивости, 

гипкости, спретности и окретности; 

 

 
 
3. 

 Усвајање знања, 

умења и вештина 

из спортских грана 

и дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и исхода 

 
Програм по избору 
ученика:  

 Ритмичка 

гимнастика и 

народни плесови 

 Спортска игра 

     (по избору) 

 Рукомет 

 Фудбал 

 Кошарка 

 Одбојка 

 Пливање 

 Борилачке 

 Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за за њихово 

усвајање; 

 Мотивација ученика за 

бављењем физичким 

активностима; 

 Формирање позитивних 

психосоцијалних образаца 

понашања; 

 Примена стечених умења, 

знања и навика у 

свакодневним условима 

живота и рада; 

 Естетско изражавање 

покретом и доживљавање 

естетских вредности покрета 

и кретања; 

 Усвајање етичких вредности и 

подстицање вољних особина 

ученика ; 

 Повезивање моторичких 

задатака у целине;  

 Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране- 

дисциплина које се уче; 

 Демонстрира  технику дисциплина из 

атлетике и гимнастике (вежби на 

справама и тлу) које поседују 

вештину, технику и тактику спортске 

игре као и вежбе из осталих 

програмом 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 физичким, односно 

спортским активностима, пошто 

сагледава (детектује) позитивне 

карактеристике физичке и спортске 

активности - њихове позитивне 

утицаје на здравље, дружење и 
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вештине 

Клизање, скијање 

  Увођење ученика у 

организовани систем 

припрема за школска 

такмичења, игре, сусрете и 

манифестације; 

 Развијање елемената ритма у 

препознавању целина:  рад-

одмор; напрезање-

релаксација; убрзање-

успоравање; 

 

 Избор спортских грана, 

спортско-рекреативних или 

других кретних активности 

као трајног опредељења за 

њихово свакодневно 

упражњавање;  

 
 

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 

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 
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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  

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7   /  14   година. ) 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 68 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:  :  1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                       2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

ВЕКТОРИ 

 
 
Стицање основних знања о 
векторима 

 дефинише појам векторa  

 објасни појмове правац, смер и 
интензитет вектора 

 изврши операције са векторима 
(сабирање и  одузимање вектора, 
производ броја и вектора) 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (66 часова). 
 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
 подстицати ученике на размишљање и 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

 Проширивање знања о 

скупу реалних бројева 

 Упознавање са 

појмовима апсолутна 

и релативна грешка 

 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 
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операција и употребу заграда 

 користи калкулатор при 
израчунавању вредности бројевног 
израза  

 заокругли број на одређени број 
децимала 

 одреди апсолутну и релативну грешку 
 

самостално закључивање; 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика; 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
 упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 
технологија.  

 

 Вектори: нагласити разлику између скаларних 
и векторских величина. Истаћи повезаност са 
физиком – силе, брзина, убрзање су векторске 
величине, итд. 

 

 Реални бројеви: нагласити затвореност 
операција у одређеним скуповима и потребу 
да се постојећи скуп прошири новим. Садржаје 
о грешкама повезати састручним предметима,  
израчунавати апсолутну и релативну грешку 
конкретних мерења. 

 

 Пропорционалност: користити  што више 
конкретних примера из живота и струке ( нпр. 
примена рачуна мешања и процената код 
раствора). 

 

 Рационални алгебарски изрази: тежиште 
треба да буде на разноврсности идеја, сврси и 
суштини трансформација полинома и 
алгебарских разломака, а не на раду са 
компликованим изразима. 

 

 Геометрија: инсистирати на прецизности, 
уредности и правилној терминологији. 

 

 Линеарне једначине и неједначине: истаћи 
повезаност између аналитичког и графичког 
приказа функције. Садржаје повезати са 
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одговарајућим садржајима хемије, физике и 
примерима из свакодневног живота. 

  

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

9. активност ученика на часу; 
10. усмену проверу знања; 
11. писмену провера знања; 
12. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

  Вектори 4 часа 

  Реални бројеви 7 часова 

  Пропорционалност 10 часова 

 Рационални алгебарски изрази  13   часова 

  Геометрија  13 часова 

 Линеарне једначине и неједначине  14 часова 
 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

   Проширивање знања о 
пропорцијама и 
процентном рачуну 

 Оспособљавање за 

примену пропорција и 

процената на 

решавање реалних 

проблеме 

 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 
пропорционалност две величне , 
примени je при решавању 
једноставних проблема и.  прикаже 
графички 

 реши проблем који се односи на 
мешање две компоненте 

одреди непознату главницу, проценат 
или процентни износ 
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4. 

 
 

РАЦИОНАЛНИ  
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

 

 Проширивање знања о 
полиномима 
 

 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 

 

 
 

5. 

 
 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 Проширивање знања  о 
геометрији 
 
 

 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 непознатих 
елемената четвороугла 
формулише Талесову теорему и  
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примени је на поделу дужи на n 
једнаких делова 

 
 
 

6. 

 
 
 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 
И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 Проширивање знања о 
линеарној једначини, 
нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 
графика функције и његову 
примену 
Примена знања о 
линеарним једначинама, 
системима и неједначинама 
на реалне проблеме 

 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 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
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2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
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2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 
ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 

 Упознавање са основним 
елементима тригонометрије  

 

 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 тригонометријских 
функција ако је позната вредност 
једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских 
функција карактеристичних углова 
(од 30° , 45° , 60° ) и  са калкулатора 
прочита вредности за остале оштре 
углове  и обрнуто (одређује оштар 
угао ако је позната вредност 
тригонометријске функције)  

примени елементе тригонометрије 
правоуглог троугла на решавање 
практичних проблема 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (68 часова). 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање; 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика; 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
 упућивати ученике на претраживање 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 
КОРЕНОВАЊЕ 

 Проширивање знања о  
степеновању и кореновању 

 Стицање основних 

знања о комплексним 

бројевима 

 наведе својства операција са 
степенима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 наведе својства  операција са 
коренима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 рационалише именилац разломка у 
једноставним случајевима 

 дефинише појмове имагинарна 
јединица и комплексан број 

 сабере, одузме, помножи и подели 
два комплексна броја 

 одреди конјугован број датог 
комплексног броја  

израчуна модуо комплексног броја 

различитих извора и примену савремених 
технологија. 

 

 Тригонометрија правоуглогтроугла: садржаје 
повезивати са одговарајућим примерима из 
живота, нпр. величина сенке. Поновити 
правила заокругљивања бројева на одређени 
број децимала. 
Оспособити ученике за употребу калкулатора 
као помоћног средства при решавању 
проблема применом тригонометрије.  
 

 Степеновање и кореновање: при 
проширивању скупа из кога је изложилац 
нагласити  перманентност особина 
степеновања. Оспособити ученике да помоћу 
калкулатора одреде вредности корена и 
степена датог броја. Комплексни бројеви: 
обрадити само основне појмове и чињенице 
које ће бити неопходне при изучавању 
садржаја о квадратној једначини.  

 

 Функција и график функције: приликом 
обраде користити  што више конкретних 
примера из живота и струке.  

 

 Квадратна једначина и квадратна функција: 
показати односе између решења и 
коефицијената, као и растављање квадратног 
тринома на чиниоце. Нацртати свих шест  
облика квадратне функције. Истаћи повезаност 
аналитичког и графичког приказа квадратне 
функције.  
 

 Полиедри и обртна тела: користити 
симулације пресека на рачунару. Садржаје 
повезати са стручним предметима и 
проблемима из свакодневног живота. 
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 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

9. активност ученика на часу; 
10. усмену проверу знања; 
11. писмену провера знања; 
12. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

 Тригонометрија правоуглог троугла  9 часова 

 Степеновање и кореновање 13 часова 

 Функција и график функције 6 часова 

 Квадратна једначина и квадратна функција  17 
часова 

 Полиедри и обртна тела 17 часова 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 

ФУНКЦИЈА И ГРАФИК 
ФУНКЦИЈЕ 

 Упознавање основних 
својстава функција 

 Оспособљавање за 
представљање података 
различитим графичким 
облицима и анализу датих 
података 

 

 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 
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4. 

 
 

КВАДРАТНА 
ЈЕДНАЧИНА И 
КВАДРАТНА 
ФУНКЦИЈА 

 Стицање основних 

знања о квадратној 

једначини и 

квадратној функцији 

 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 

 

 

 
 

5. 

 
 

ПОЛИЕДРИ И ОБРТНА 
ТЕЛА 

 Проширивање знања о 
полиедрима и обртним 
телима 
 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
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2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције 
 
са комплексним бројевима. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
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2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских 
 
објеката у равни. 
 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову 
 
површину. 
 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
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2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

 
 

Експоненцијална и 
логаритамска 

функција 

 Упознавање основних 
особина експоненцијалне и 
логаритамске функције 

 Примена стечених знања на 
решавање једноставнијих 
експоненцијалних и 
логаритамских једначина 

 

 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 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (66 часова) 
 
 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или  

кабинету за математику 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 
 упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 
технологија 

 

 Експоненцијална и логаритамска функција: 
важно је истаћи да су екпоненцијална и 
логаритамска функција инверзне. При 
решавању једначина указати на важност 
постављања одговарајућих услова.  

 

 Тригонометријске функције: графике 
основних тригонометријских функција увести 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тригонометријске 

функције 
 

 Проширивање знања о 
тригонометријским 
функцијама 

 

 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 
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преношењем вредности тригонометријских 
функција са тригонометријског круга. Пажњу 
посветити адиционим формулама из којих 
непосредно следи већина тригонометријских 
формула. 
 

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

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

 Елементи финансијске математике: користити  
што више конкретних примера из живота. 

 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

9. активност ученика на часу; 
10. усмену проверу знања; 
11. писмену провера знања; 
12. тестове знања. 
 

Оквирни број часова по темама 

 Експоненцијална и логаритамска функција 13 
часова 

 Тригонометријске функције 13 часова 

 Аналитичка геометрија у равни 14 часова 

 Низови 6 часова 

 Елементи финансијске математике 6 часова 
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За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова 

 
 
3. 

 
 

Аналитичка 
геометрија  у равни 

 Стицање основних знања о 
аналитичкој геометрији 

 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 

 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 

 

 

 
 

 
 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова 

 препозна општи члан низа када су 
дати почетни чланови низа 
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4. 

 
       Низови 

аритметички и геометријски 
низ и примена на конкретне 
проблеме 

 

(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 
 

 
 

5. 

 
 

Елементи финансијске 
математике 

 Упознавање са основним 
елементима финансијске 
математике 
 

 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 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
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2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције 
 
са комплексним бројевима. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
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равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских 
 
објеката у равни. 
 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову 
 
површину. 
 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и 
 
одлука. 

Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /   14  година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

58 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 1.Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 

Функције 

 Проширивање знања о 
особинама функцијама 

 Упознавање са  појмовима 
инверзна и сложена 
функција 

 Упознавање са појмом 
гранична вредност функције 

 дефинише појам функције и врсте 
функција (1-1, НА и бијекција) 

 користи експлицитни и имплицитни 
облик функције 

 објасни и испита монотоност 
функције, ограниченост, парност, 
периодичност и одреди нуле 
функције 

 нацрта и анализира елементарне 
функције 

 одреди граничну вредност функције 

 наброји важне лимесе 

 одреди асимптоте дате функције 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (56 часова) 
 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или  

кабинету за математику 
Препоруке за реализацију наставе 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Извод функције 

 Разумевање појма извода 
функције 

 Оспособљавање за примену 
извода на испитивање 
својстава 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 

 образложити циљ предмета, начин и 
критеријум оцењивања 

 неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 

 инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија  

 Функције: Значајније особине истаћи у приказу 
елементарних функција.За приказивање 
графика елементарних функција користити 
рачунар. Појам граничне вредности усмерити на 
ближе одређење појма непрекидности и за 
испитавање функције на крајевима домена тј. 
налажење асимптота.                   
Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција. 

 Извод функције: Примењујући знање из 
аналитичке геометрије о правој, увести ученике 
у област диференцијалног рачуна. Појам 
прираштаја представити и графички. 
Све садржаје обрадити на примерима 
једноставнијих функција 

 Комбинаторика: при решавању задатака 
пребројавања разматрати варијације, 
пермутације и комбинације комбинаторним 
проблемима у којима нема понављања (без 
понављања). При обради новог градива 
користити  што више конкретних примера из 
живота . 

 Вероватноћа и статистика: при обради новог 
градива користити  што више конкретних 
примера из живота и струке. 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

9. активност ученика на часу; 
10. усмену проверу знања; 
11. писмену провера знања; 
12. тестове знања. 

Оквирни број часова по темама 

 Функције: 15 часова 

 Извод функције: 16 часова 

 Комбинаторика: 7 часова 

 Вероватноћа и статистика 12 часова 
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 

Комбинаторика 

 Стицање основних знања из 
комбинаторике 

 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 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

      Вероватноћа и   
статистика 

 Стицање основних знања о 
вероватноћи и статистици 

 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, 
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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) 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), 
израчунава чланове који недостају, као и суму коначног броја чланова низа. 
2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, 
квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и тригонометријских 
функција синуса и косинуса. 
 
 
2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, 
примењује математичку индукцију и израз за суму бесконачног геометријског 
низа у једноставним случајевима. 
 
2.МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у 
 
једноставним случајевима. 
 
2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише 
 
користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 
 
2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности, 
 
периодичност, парност, монотоност, ...). 
 
2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности 
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функција. 
 
2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 
2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 
2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале 
монотоности, екстремне вредности и тумачи их у реалном контексту). 
2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, 
примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу прираштаја.* 
 
2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању 
 
једноставних практичних проблема. 
 
2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и 
 
њихову расподелу. 
 
2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, 
 
медијану и мод.* 
 
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и 
 
одлука. 
 
2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих 
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избора или начина). 
 
2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 
2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, 
 
стандардно одступање и дисперзију(варијансу).* 
 
2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.* 
2.МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела..* 
2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

 

 

 

Образовни 
профил: 

Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму. Сл. Гласник РС- Просветни гласник број 110-00-213/2019-03 / 10.7.2019. 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 68  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Да 

Циљеви предмета: 
 
 

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

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Основе 
рачунарске 
технике 

Оспособљавање ученика за 
коришћење основних могућности 
рачунарског система 

 класификује фазе историјског 
развоја рачунара 

 наведе примере употребе 
рачунара у свакодневном животу 

 дефинише појмове хардвера и 
софтвера 

 објасни Фон Нојманов модел 
рачунара 

 разликује  јединице за меру 
количине података 

 разликује основне компоненте 
рачунара 

 разликује факторе који утичу 
на перформансе рачунара 

 разликује врсте софтвера 

 дефинише оперативни систем 
(ОС) и наводи његове главне 
функције 

 подешава радно окружење ОС 

 хијерархијски организује 
фасцикле и управља фасциклама и 
датотекама 

 разликује типове датотека 

 користи текст едитор 
оперативног система 

 црта помоћу програма за 
цртање у оквиру ОС 

 инсталира нови софтвер 

 компресује и декомпресује 
датотеке и фасцикле 

 обезбеђује  заштиту рачунара 
од штетног софтвера 

 инсталира периферне уређаје 

● Потребно је објаснити градацију „податак-
информација-знање” и утврдити значај 
информатике у прикупљању и чувању података, 
трансформацији у корисну информацију и 
интеграцији у знање 

● Кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, 
Unicode) могуће је обрадити и уз тему Текст 
процесор 

● корисно је да се ученицима укаже на једноставне 
кварове које могу сами препознати и отклонити 

● уводећи опште појмове, на пример: капацитет 
меморије, брзина процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових параметара на 
школским рачунарима (користећи „контролну 
таблу” оперативног система) 

● за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, 
направе листу компоненти и њихових 
карактеристика 

● ради постизања важног педагошког циља: развоја 
код ученика навике за самостално коришћење 
помоћне литературе, у овој наставној области 
ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем 
рачунарских часописа или интернета, опишу 
конфигурацију рачунарског система која у том 
моменту има најбоље перформансе 
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 наводи примере и предности 
умрежавања рачунара 

 манипулише дељивим 
ресурсима у локалној мрежи 

 управља штампањем 
докумената 

 примењује здравственe  и 
сигурноснe мерe заштите при 
коришћењу рачунара 

 објасни утицај коришћења 
рачунара на животну средину 

 примењује и поштује законскa 
решења у вези са ауторским 
правима и заштитом података 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основе рада у 
рачунарском 
систему 

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 

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 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
вештинама 

● При подешавању радног окружења посебну 
пажњу обратити на регионална подешавања 

● Објаснити ученицима значај хијерархијске 
организације фасцикли и докумената 

● Код копирања, премештања, брисања, 
претраживања датотека и фасцикли користити већу 
добро организовану фасциклу са више 
подфасцикли и датотека 
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фасцикли и докумената 

 

фасцикли и докумената 

 

 
 
3. 

Примена ИКТ 

Стицање знања, вештина и навика 
неопходних за успешно коришћење 
програма за обраду текста 

Оспособљавање ученика за израду 
презентација и њихово презентовање 

Оспособљавање ученика за рад са 
програмима за табеларне 
калкулације 

Оспособљавање ученика за тумачење 
и разликовање података и 
информација кроз табеларно, 
графичко, текстуално приказивање, 
проналажење примене, повезивање 
са претходним знањем из других 
предмета 

Оспособљавање ученика да одаберу 
и примењују одговарајућу 
технологију (алате и сервисе) за 
реализацију конкретног задатка 

 

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 

 

● инсистирати да се ученици навикавају да поштују 
правила слепог куцања 

● ученике треба упознати са постојањем два типа 
текст процесора – оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG 
система какав ће се обрађивати у оквиру предмета 

● ученике треба упознати са постојањем текст 
процесора који омогућавају дељење докумената и 
заједнички рад на њима преко интернета (рад у 
облацима)ученике треба упознати са логичком 
структуром типичних докумената (молби, 
обавештења, итд.), школских реферата, 
семинарских и матурских радова 

● за вежбу од ученика се може тражити да 
неформатирани текст уреде по угледу на уређену 
верзију дату у формату који се не може 
конвертовати у документ текст процесора (на 
пример, pdf-формат или на папиру), користити 
текстове прилагођене образовном профилу 

● указати на проблеме који могу да искрсну при 
покушају да се штампа документ када су 
инсталирани управљачки програми за више 
штампача 

● пожељно је да израду једноставнијих докумената 
ученици провежбају кроз домаће задатке 

● Практичну реализацију модула извести у неком 
од програма за израду презентација (слајд, WEB 
или презентације у „облацима” 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу кроз корелацију са стручним 
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предметима 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика 
тастатуре 

 

 
 
 
 
 
4.  

Интернет и 
електронска 
комуникација 

Оспособљавање ученика за 
коришћење Интернет-сервиса, 
коришћење ресурса локалне мреже и 
упознавање са принципом 
функционисања глобалних мрежа 

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 

 

● вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања 
требало би да су у функцији овог, али и других 
предмета, како би се код ученика развијала навика 
коришћења интернета за прикупљање информација 
за потребе наставе 

● преузимање датотека са веба вежбати на 
датотекама разних типова (текст, слика, клип) 

● ученицима треба објаснити како раде 
претраживачки системи и о чему треба водити 
рачуна да би се остварила ефикаснија претрага 

● израда презентације се може илустровати на 
примеру неке од обрађених тема ради утврђивања 
и систематизовања изабране теме 

● одељење се може поделити на групе које ће 
креирати презентације свих наставних тема које су 
обрађене 

● ученике упутити да коришћењем интернета дођу 
до садржаја битних за израду презентације на 
задату тему 

● ученицима треба дати критеријум оцењивања 
презентација – које ће самостално радити – 
заснован на бодовању свих битних елемената 
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презентације 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски 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 настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 

Циљеви предмета: 
 

27. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
28. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
29. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
30. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 
31. 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); 
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32. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  
33. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Српска држава и 
државност 

 Проширивање знања о 
настанку модерне српске 
државе и најважнијим 
одликама српске 
државности. 

 Развијање свести о значају 
средњовековне државности 
за настанак модерне српске 
државе. 

 Уочавање улоге  знаменитих 
личности у развоју српске 
државности. 

 Разумевање најзначајнијих 
идеја модерног доба и 
њиховог утицаја у процесу 
стварања српске државе. 

      Разумевање   
      међународног контекста  
      у коме настаје и постоји  
српска држава. 

 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 иституција и формирању 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
 Српска држава и државност – 32часa; 
 Српски народ у југословенској држави – 

16часова; 
 Достигнућа српске културе – 12часова; 
 Српски народ и Србија у савременом свету – 

8часова. 
Препоруке за реализацију наставе: 
 структура програма конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
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модерног политичког система, у 
ослободилачким ратовима 1876–
1878, Балканским ратовима и Првом 
светском рату; 

изведе закључак о значају  
уставности за развој модерног  
политичког система. 

му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре, 

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, која је у 
основи сваког сазнања, 

 наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да би 
оптеретили памћење ученика, већ да би им 
историјски догађаји, појаве и процеси били 
предочени јасно, детаљно, живо и динамично,  

 посебно место у настави историје имају 
питања, како она која поставља наставник 
ученицима, тако и она која долазе од ученика, 
подстакнута онимшто су чули у учионици или 
што су сазнали ван ње користећи различите 
изворе информација, 

 добро осмишљена питања наставника имају 
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подстицајну функцију за развој историјског 
мишљења и критичке свести, не само у фази 
утврђивања и систематизације градива, већ и у 
самој обради наставних садржаја, 

 у зависности од циља који наставник жели да 
оствари, питања могу имати различите 
функције, као што су: фокусирање пажње на 
неки садржај или аспект, подстицање 
поређења, трагање за појашњењем, 

 настава би требало да помогне ученицима у 
стварању што јасније представе не само о томе 
шта се десило, већ и зашто се то десило и 
какве су последице из тога проистекле,у 
настави треба што више користити различите 
облике организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, 
радионице или домаћи задатак),  

 да би схватио догађаје из прошлости, ученик 
треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику 
помоћ може пружити употреба различитих 
историјских текстова, карата и других извора 
историјских података (документарни и играни 
видео и дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење културно-
историјских споменика и посете установама 
културе, 

 коришћење историјских карата изузетно је 
важно јер омогућавају ученицима да на 
очигледан и сликовит начин доживе простор 
на коме се неки од догађаја одвијао, 
помажући им да кроз време прате промене на 
одређеном простору,  

 треба искористити и утицај наставе историје на 
развијање језичке и говорне културе 
(беседништва), јер историјски садржаји богате 
и оплемењују језички фонд ученика,у раду са 
ученицима неопходно је имати у виду 
интегративну функцију историје, која у 
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образовном систему, где су знања подељена 
по наставним предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање о повезаности 
и условљености географских, економских и 
културних услова живота човека кроз простор 
и време, 

 пожељно је избегавати фрагментарно и 
изоловано учење историјских чињеница јер 
оно има најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању других знања и 
вештина, 

 у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 

 одређене теме, по могућности, треба 
реализовати са одговарајућим садржајима из 
сродних предмета. 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српски народ у 
југословенској 
држави 

 Проширивање знања о 
југословенској идеји и 
носиоцима идеје стварања 
југословенске државе.  

 Разумевање међународног 
контекста у коме настаје 
југословенска држава. 

 Проширивање знања о 
одликама југословенске 
државе. 

 Проширивање знања о 
положају српског народа у 
југословенској држави. 

 Уочавање улоге  знаменитих 
личности у политичком 
животу југословенске 
државе. 

Сагледавање  
међународног положаја 
југословенске државе. 

 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 друштвено-
политичких 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 најважније личности које  
су утицале на друштвено- 
политичка збивања у Југославији. 
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3. 

Достигнућа српске 
културе 

 Разумевање појма српског 
културног простора. 

 Развијање свести о 
вишевековном 
континуитету српске 
културе. 

 Сагледавање српске културе 
као дела европске културног 
наслеђа. 

 Проширивање знања о 
највишим дометима и 
представницима српске 
културе. 

 Развијање свести о значају 
образовања за општи 
културни напредак. 

 Уочавање промена у 
свакодневном животу код 
Срба кроз векове. 

 

 разликује периоде у којима су 
настала најзначајнија дела српске 
културе; 

 упореди одлике српске културе 
различитих периода; 

 објасни утицаје историјских збивања 
на културна кретања;  

 опише одлике свакодневног живота 
код Срба у различитим епохама и 
областима; 

именује најважније личности које су 
заслужне за развој српске културе. 

 

4. Српски народ и Србија 
у савременом свету 

 Разумевање политичких и 
економских односа у 
савременом свету. 

 Сагледавање међународног 
положаја Србије. 

 Проширивање знања 
онајзначајнијим 
међународним 
организацијама и чланству 
Србије у њима. 

Проширивање знања о  
последицама научно- 
технолошког развоја на  
живот савременог  
човека. 

 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. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА-основни ниво 
2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке. 
 2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом контексту.  
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 2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на историјској карти.  
2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – основни ниво 
 2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите изворе информација о прошлости и садашњости у функцији 
истраживања. 
 2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора. 
 2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација. 
 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и саопштава резултате самосталног елементарног истраживања.  
2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног истраживања уз употребу текстуалне word датотеке (фајла). 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА-основни ниво 
2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и процеса. 
 2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене државе и друштва.  
2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа.  
2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности, догађаје и појаве из прошлости народа, држава, 
институција. 
 2.ИС.1.3.5. Уочава елементе интеркултуралних односа и препознаје вредности друштва заснованог на њиховом неговању.  
2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и савремени контекст поштовања људских права и активно учествује у интеркултуралном 
дијалогу. 
 2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице историјских конфликата и криза са циљем развијања толеранције, културе 
дијалога и сензибилитета за спречавање потенцијалних конфликата. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -средњи ниво 
 2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова.  
2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски простор на географској карти. 2.ИС.2.1.3. 
Објашњава и повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из националне и опште историје. 
 
 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – средњи ниво 
 2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација о прошлости и садашњости и примењује их у 
истраживању и презентацији. 
 2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација и уочава њихове последице. 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА-средњи ниво 
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 2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог историјског трајања и уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 
савремени и историјски контекст. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА-напредни ниво 
 2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског простора у различитим периодима, уз употребу историјске, 
географске и савремене политичке карте. 
 2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ– напредни ниво 
 2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања различитих извора информација о прошлости и садашњости. 
2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте историјске појаве на основу различитих 
историјских извора. 
2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног елементарног истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 
закључке. 2.ИС.3.2.4. Писано и графички презентује резултате елементарног истраживања уз употребу нових технологија.  
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА– напредни ниво 
2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на основу добијених резултата изводи закључке. 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014.  година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

  30 

Недељни фонд часова   6 

Подела одељења у групе Дели се у групе (до 15 ученика) 

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;  
4. Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и друштвеном окружењу. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Теорија обликовања 
 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;  

 Линија;  
 Величина и облик;  
 Простор;  
 Светлост;   
 Површина и 

текстура; 
 Боја;  
 Композиција  

(Компоновање 
различитих 
ликовних 
елемената и 
принципи 
компоновања); 

 Формирање свести о значају 
и повезаности  уметности са 
природом, друштвом и 
науком; 
 

 Разумевање значења 
ликовног дела; 

 
 

 Оспособљавање за 
изражавање ставова,  
доживљаја и емоција 
креативним коришћењем 
визуелних средстава; 

 

 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 своје ставове, 
доживљаје и емоције креативно 
користећи ликовни језик; 

 

На почетку теме ученике треба упознати са 
циљевима, садржајима, активностима и исходима 
наставе / учења, као и са претходном ситуацијом, 
планом рада и начинима вредновања остварених 
резултата. 
 
Облици наставе 
Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 

 индивидуални;  

 фронтални;  

 рад у паровима;   

 групни.  
Место реализације наставе 
 
 Кабинет за наставу ликовне културе или 

ликовни атеље. 
 
Препоруке за реализацију наставе  

 Користити у настави сва доступна аудио-
визуелна средства, према могућностима 
приказати презентацију или документарни 
филм; 

 Омогућити ученицима да неспутано износе 
идеје уз уважавање њихових предлога и да 
самостално формирају и образлажу ставове; 

 Омогућити развој способности према 
индивидуалним могућностима; 

 Мотивисати ученике да самостално долазе до 
решења проблема кроз ликовно изражавање 
и стварање; 

 Подстицати ученике на процену свог ликовног 
рада и радова других; 

 Кроз задатке који се односе на уметничко 
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 наслеђе ученике уводити у тимски рад и 
коришћење различитих извора информација; 

 Садржаје уметничког наслеђа обрадити 
сажето, на карактеристичним примерима са 
нагласком на национално културно и 
уметничко наслеђе; 

 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 колонијама, сарадњу са 
уметницима и институцијама културе. 

 
Оцењивање 

 Оцењивање вршити кроз: 
 

 Праћење остварености исхода; 

 Активност на часу. 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметничко наслеђе 
 
 Уметност 

праисторије; 
 Уметност старих 

цивилизација; 
 Сусрет истока и 

запада; 
 Уметност Грчке и 

Рима; 
 Ранохришћанска 

уметност; 
 Романичка и 

готичка уметност; 
 Уметност 

Византије; 

 Стицање функционалних 
знања из уметничког 
наслеђа; 
 

 Формирање свести о значају 
очувања светског и 
националног уметничког 
наслеђа; 

 
 

 Формирање естетских 
критеријума; 
 

 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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 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...); 

 
 
3. 

Практичан рад 
 
 Средства за 

ликовно 
обликовање;  

 Цртање;  
 Сликање;  
 Графика;  
 Вајање  и 

обликовање 
различитих 
материјала;  

 Савремени медији 
у ликовној 

 
 Стицање знања о врстама, 

својствима и могућностима 
коришћења различитих 
ликовних техника и 
материјала; 
 

 Оспособљавање за 
коришћење различитих 
ликовних материјала и 
техника и правилно и 
безбедно руковање 
прибором; 

 

 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. 
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уметности.  
 

 Развијање креативности. 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

 Музичка култура 
 Српски језик и књижевност 
 Историја 

 Биологија 
 Физика 
 Хемија 

 

 Математика 
 Рачунарство и информатика 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА 

Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

62 6 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
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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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Увод у физику ● Схватање значаја физике 
као науке и њене 
повезаности са другим 
наукама. 

● Проширивање знања 
офизичким величина  

● 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  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима   
● Лабораторијске вежбе  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кинематика ● Разумевање основних 
кинематичких величина и 
закона 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 

3. Динамика ● Разумевање основних 
динамичких величина и 
Њутнових закона 

● Стицање основних знања о 
гравитацији 

● 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  

        грешке при мерењу 
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4. Кружно и ротационо 
кретање 

● Упознавање величина 
везаних за кинематику и 
динамику кружног и 
ротационог кретања 

 

● 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 

 

5. Статика ● Утврђивање и 
проширивање знања о 
равнотежи тела  

 

● објасни услове равнотеже  
● разликује стабилну, лабилну и 

индиферентну равнотежу и умеће да 
их препозна у конкретним 
примерима из праксе 

● опише принцип рада полуге и знаће 
да га примени у пракси  

 

6. Топлотне појаве ● Проширивање знања о 
топлотним појавама 

● разуме појмове унутрашња енергија,  
количина топлоте, топлотни  
капацитет и разликује појмове 
температуре и топлоте 

● објасни I принцип термодинамике 
● разуме процесе преношења топлоте 

и транспорт топлоте кроз људски 
организам 
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7. Флуиди ● Обнављање знања из 
статике флуида и 
његова примена  у 
струци 

● Упознавање  основних 
појмова и једначина 
динамике флуида 

● разуме појам притиска у флуидима 
и силу потиска 

● разуме основне једначине 
динамике флуида и примењује 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 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област МЕХАНИКА 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 
кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена 
знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације 
у кинематици и динамици.  
2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 
течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине 
тела.  
2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  
2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. 
Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао 
појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне 
инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 
хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 
осцилације.  
2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при 
кретању тела.  
2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, 
Бернулијеву једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  
2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 
појава код таласа; објашњава својства звука.  
2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 
коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења 
таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, 
периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 
 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање 
инерцијалних сила.  
2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности 
течности.  
2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна да 
решава сложене задатке о осцилацијама и таласима.  
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, пренос механичких 
таласа кроз течности и гасове, динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и таласи; користи уређаје и мерне 
инструменте за одређивање физичких величина, на пример, коефицијент површинског напона, модул еластичности, 
фреквенција осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање куглице која се котрља низ коси жлеб.  
2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања 
куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од његове 
редуковане дужине, амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 
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Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА 

Разред: други 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

62 8 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Гравитација ● Схватање појма физичког 
поља као вида материје 

● Упознавање основних 
карактеристика 
гравитационог поља 

● 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електрично поље и 
електрична струја 

● Усвајање  знања о  
карактеристикама 
електричног поља 
 
 

● Проширивање знања о 
једносмерној струји 

 
 

● схвати појам наелектрисања и знаће 
начине наелектрисавања  тела 

● разуме Кулонов закон 
● схвати  и израчуна 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 

наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима   
● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе 
● Настава се реализује у учионици или у  

кабинету за физику 
 
 
 
 
Препоруке за реализацију наставе 
● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 

3. Електромагнетизам ● Усвајање знања о 
      основним 
      карактеристикама 
      магнетног поља 
● Разумевање појаве 

електромагнетне индукције 
● Упознавање карактеристика  

наизменичне струје 
 

 
 

● опише особине магнетног поља 
сталних магнета и  магнетног поља 
електричне струје и знаће силе које у 
њему делују 

● опише основне особине магнетног 
поља Земље 

● разуме појам магнетне индукције и 
магнетног  флукса и умеће да их 
израчуна 

● разуме појаву и примену 
електромагнетне индукције и знаће 
Фарадејев закон  

● одреди смер индуковане струје 
● опише својства наизменичне струје и 

разуме примену високофреквентних 
струја 
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4. Осцилације ● Упознавање карактеристика 
хармонијског осцилаторног 
кретања 

● Разумевање 
електромагнетних 
осцилација 

 
 

● опише  периодично и осцилаторно 
кретање 

● разуме и израчуна карактеристике 
хармонијских осцилација 

● опише и објасни осцилације тела на 
еластичној опрузи и осциловање 
математичког клатна 

● разликује хармонијске, пригушене и 
принудне осцилације   

● схвати појаву  резонанције и њену 
примену 

● разуме  електромагнетне осцилације 
и примењује Томсонову формулу за 
LC коло 

● изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 

● примењивати рад у паровима и рад у мањим 
групама 

● мотивисати ученике да самостално решавају 
проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
● праћење остварености исхода 
● тестове знања 

 
 
Оквирни број часова по темама 
 
● Гравитација (4 часова) 
● Електрично поље и електрична струја (6 

часова) 
● Електромагнетизам  (15 часова) 
● Осцилације (7 часова) 
● Таласи (12 часова) 
● Оптика (7 часова) 

● Елементи атомске, нуклеарне и савремене 
физике (11 часова) 
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5. Таласи ● Разумевање  
карактеристика таласног 
кретања 

● Схватање особина стојећих 
таласа 

● Проширивање знања о 
звуку 

● Схватање настанка 
електромагнетних таласа 

 

● објасни како настају и како се деле 
таласи (сферни, равни ...) 

● разуме карактеристике таласа 
(период, 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 
 
 
 

 
 

 

6. Оптика ● Проширивање  знања 
из геометријске  
оптике 

● Примена знања у 
струци 

● разуме и примени законе одбијања и 
преламања светлости 

● примени законе одбијања светлости 
код огледала 

● разликује сабирна и расипна сочива и 
умеће да одреди лик предмета 

● разуме примену оптичких система у 
медицини и стоматологији 

● изведе лабораторијску вежбу, 
правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 
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7. Елементи атомске, 
нуклеарне и 
савремене физике 

● Проширивање знања о 
структури атома и 
језгра  

● Схватање емисије и 
апсорпције зрачења 

● Разумевање закона 
радиоактивног распада 
и карактеристика 
радиоактивног 
зрачења 

● разуме квантни модел атома 
● зна како настаје емисија и апсорпција 

зрачења 
● зна примену рендгенског зрачења и 

заштиту од зрачења 
● зна принцип рада ласера и његову 

примену 
● зна како настаје радиоактивно 

зрачење, врсте зрачења и примену 
● схвата значај заштите од 

радиоактивног зрачења 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, 
електростатичку заштиту, кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију 
наелектрисања у кретању, узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне 
индукције, принцип рада генератора наизменичне струје.  
2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични 
потенцијал) и разуме да се при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала.  
2.ФИ.1.3.3. Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник 
са струјом (Лоренцова и Амперова сила).  
2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност 
проводника и зна величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне 
струје (термогена отпорност, капацитивна и индуктивна отпорност).  
2.ФИ.1.3.5. Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон.  
2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним и магнетним појавама и решава једноставне 
проблеме и задатке користећи Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у пракси. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: електрично пражњење у гасовима, појаву индуковане ЕМС у различитим случајевима, 
самоиндукцију и међусобну индукцију, настајање, основне карактеристике и спектар електромагнетних таласа, својства 
магнетног поља Земље.  
2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између 
јачине електричног поља и потенцијала.  
2.ФИ.2.3.3. Користи оба Кирхофова правила при решавању проблема и задатака разгранатих струјних кола и уме да израчуна 
еквивалентну отпорност у колу једносмерне струје са серијском, паралелном или мешовитом везом. 2.ФИ.2.3.4. Зна отпорности 
у колу наизменичне струје и разлику између њих; примењује Омов закон за серијско RLC коло и уме да изрази активну снагу 
преко ефективних вредности наизменичне струје и напона.  
2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма; користи уређаје и 
мерне инструменте и на основу анализе добијених резултата долази до емпиријске зависности између физичких величина 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање спољашњег електричног поља на дипол, различито понашање дијамагнетика, 
парамагнетика и феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на основу тога, наводи примере практичне примене 
феромагнетика, магнетни хистерезис, принцип рада генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом закону 
електромагнетне индукције, принцип рада Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних таласа.  
2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног поља два или више тачкастих наелектрисања у различитој геометријској 
конфигурацији и да израчуна поље наелектрисаних тела применом Гаусове теореме.  
2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и магнетног поља и израчунава, на основу познатих релација, енергију 
електричног поља у плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду.  
2.ФИ.3.3.4. Повезујући знања о макропојавама у области магнетизма са честичном структуром, односно атомом, разуме 
микропојаве, на пример, на основу познавања магнетног момента струјне контуре, разуме магнетни момент атома и његову 
везу са орбиталним моментом.  
2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и експерименталне задатке, и формулише научна објашњења појава 
примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, не само у оквиру наставног 
предмета, већ их препознаје и решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, осмишљава начин решавања проблема у 
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Образовни профил: физиотерапеутски 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 настава Вежбе Настава у блоку 

68 - - 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе - 

Циљеви предмета: 
 
33. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука; 
34. Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози  Србије на Балканском полуострву и 

 југоисточној Европи; 
35. Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије;  
36. Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама  и територијалном размештају становништва; 
37. Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света; 
38. Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање националног и културног идентитета у мултиетничком, 

мултикултуралном и мултијезичком свету; 
39. Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и професионалном развоју; 
40. Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењуи за активно учествовање у заштити, обнови и унапређивању животне 

средине. 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 

Увод  Стицање знања о предмету 
проучавања, подели, 
значају и месту географије 
у систему наука 

 

 Уочавање и схватање 
корелативних односа 

 дефинише  предмет изучавања, 
значај, развој и место  географије у 
систему наука 

 разликује природне и друштвене 
елементе географског простора и 
схвата  њихове узајамнеузрочно-
последичне везе и односе  

коришћење савремених електронских помагала, 
аналогних и дигиталних географских карата 
-коришћење 
информација са Интернета 
коришћење интерактивних метода рада 
-коришћење  
основне литературе уз  
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 између географије идругих 
наука 

 одреди  место географије у систему  
наука  

 препозна значај и практичну 
примену географских сазнања 

 

употребу савремених технологија 
 за презентовање 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода  
вршити кроз 
-праћење остварености 
 исхода 
-тестови  
знања 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремене 
компоненте 
географског положаја 
Србије 

 Проширивање знања о 
положају, месту и улози  
Србије на Балканском 
полуострву и југоисточној 
Европи 

 

 Сагледавање сложених    
друштвено-
економскихпроцеса и 
промена у  jугоисточној 
Европи на Балканском  
полуострву и у нашој 
држави, уочавaњем  
општих географских 
карактеристика 

 

 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 
културне и 
демографске 

 анализира  
промене на 
политичкој карти 
Балканског 
полуострва: 
настанак и распад 

полуострво и идентификује његове 
опште географске карактеристике: 
физичке, 
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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, дискутује 
о предностима и 
недостацима 
географског 
положаја Србије 

 

 
 
3. 

Природни ресурси и 
њихов 
економскогеографски 
значај 

 Стицање нових и 
продубљених знања о 
природи Србије и њеном 
утицају  на живот и 
привредне делатности 
људи 

 

 Сагледавање физичко-
географских компонената 
простора Србије и 
разумевање  њиховог 
значаја  за живот људи и 
могућности развоја 
привреде 

 одреди у геолошком саставу Србије 
заступљеност стена различите 
старости, састава и порекла, 
значајних за појаву руда и минерала 

 лоцира у оквиру геотектонске 
структуре Србије велике целине: 
Српско-македонску масу, Карпато-
балканиде, Унутрашње динариде, 
Централне динариде и Панонску 
депресију и објасни њихов постанак 
(деловање унутрашњих тектонских и 
спољашњих сила) 

 идентификује основне макро-целине 
рељефа Србије: Панонски басен  и 
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 Планинску област 

 кратко опише постанак Панонског 
басена, одвоји панонску Србију: 
Панонску низију и јужни обод 
Панонског басена са прегледом 
главних елемената рељефа  

 одреди планинску област и направи 
картографски преглед громадних, 
карпатско-балканских, динарских 
планина и већих котлина  

 објасни елементе и факторе климе, 
разликује климатске типове у Србији 
и њихове одлике 

 направи преглед водног богатства 
Србије: одреди на карти развођа 
сливова, лоцира транзитне и 
домицилне реке,објасни постанак, 
поделу и значај језера и 
термоминералних вода  

 закључује о економском значају 
вода за снабдевање насеља, 
наводњавање тла, 
производњухидроенергије,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-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 
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 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, 

 

 
4. 

Становништво Србије 
 

 

 Проширивање знања о 
демографском развоју и 
распореду становништва у 
Србији  

 

 Уочавaње 
демографскихпроблема и 
могућности њиховог 
превазилажења за 
свеукупни друштвено-
економски развитак наше 
земље 

 

 

 опише антропогеографска обележја и  
историјско-географски 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 становништва у 
Србији  (биолошка, економска, 
социјална, национална) 

 разликује појмове националног, 
етничког и културног идентитета 

 изгради  став о једнаким 
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правимаљуди 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 
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 

 

5. Насеља Србије  Проширивање знања о 
насељима и факторима 
њиховог развоја 
 

 Разумевање вредности 
сопственог културног 
наслеђа и повезаности са 
другим културама и 
традицијама 

 дефинише појам насеља 

 објасни  постанак, развој и размештај 
насеља Србије 

 наведе факторе развоја и 
трансформације насеља и њихових 
мрежа и система 

 лоцира градске центре Србије 

 образложи  улогу градских центара у 
регионалној организацији Србије 
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 Развијање свести о 
вредности и значају 
антропогених културних 
добара 

 
 

 лоцира осовине (појасеве) развоја 
Србије: Дунавско-савска, Велико-
моравска и Јужно-моравска 

 разликује врсте, функције и типове 
насеља. 

 опише карактеристике урбаних 
целина. 

разликује  значење појмова 
урбанизација, деаграризација, 
индустријализација и 
терцијаризација,именује антропогена    
културна добра и објасни њихову заштиту 

6. Привреда Србије  Проширивање и 
продубљивање знања о 
привреди Србије и њеним 
основним 
карактеристикама 

 
Сагледавање потенцијала и  
могућности Србије за њену 
конкурентност у светској 
привреди 

 анализира утицај природних и 
друштвених чиниоца на условљеност 
развоја и размештаја привреде 
Србије и групише гране привреде по 
секторима 

 објасни како природни и друштвени 
фактори утичу на развој и размештај 
пољопривреде Србије 

 дефинише гране пољопривреде у 
ужем смислу (земљорадња и 
сточарство) и ширем смислу 
(шумарство, лов и риболов), наведе 
значај пољопривреде 
 

 препозна основне функције 
шумарства,  значај шума, факторе 
који их угрожавају и мере заштите  

 утврди значај лова и риболова 

 дефинише значај Енергетике и 
Рударства; наведе енергетске 
ресурсе и минералне сировине и 
направи  њихов картографски 
преглед на територији Србије 

 објасни појмове: индустрија и  
индустријализација, одрживи развој 
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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 

7. Регионалне целине 
Србије 
 

Стицање и проширивање 
географских знања 
орегионалним целинамаСрбије 
и сагледавање њихових 
специфичности 

 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 
Старовлашко-рашку висију уз анализу 
њених природних и друштвених 
одлика 

 лоцира на карти Србије границе 
источне Србије и наведе њене 
природне и друштвене одлике 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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 

 
8. 
 
 
 

Србија и савремени 
процеси у Европи и 
свету 
 

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

 
 Стварање реалне слике о 

Србији у светским 
размерама и 
савремениммеђународним 
процесима 

 

 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, опише историјат развоја, 
наведе циљеве и дефинише 
проблеме унутар Уније 

 објасни услове које Србија треба да 
испуни да би посталаравноправна 
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 УН 
дефинише појам глобализације и 
разликује одлике политичке, 
територијалане, економске, културне и 
другe видовe глобализације.Објасни 
приоритете Србије у погледу процеса 
глобализације 
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ОПШТИ СТАНДАРДИ 
ПОСТИГНУЋА 

1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ–основни ниво 
2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 
компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у свом 
окружењу 

2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ–основни ниво 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 

(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, информације из 
медија, интернет) за прикупљање и представљање географских података у локалној 

средини, Републици Србији и земљама у окружењу 
2.ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних услова и ресурса у локалној средини, Републици 

Србији и региону и разуме њихов значај за економски развој. 
2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за опстанак и напредак људског 

друштва и привредни развој. 
2.ГЕ.1.2.5. Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној средини, 

Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна 
испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе кише, поплаве, суше) и 

учествује у активностима за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-основни ниво 
2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и њихов утицај на неравномеран 

регионални развој Републике Србије и земаља у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.2. Наводи географске факторе који утичу на размештај становништва, насеља и 

привреде у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски развој (природни и мeханички) и структуре 

становништва у Републици Србији и земљама у окружењу 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-основни ниво 

2.ГЕ.1.4.1. Објашњава математичкогеографски, физичкогеографски, економскогеографски 
и војностратешки положај Републике Србије. 

2.ГЕ.1.4.2. Описује природногеографске и друштвеногеографске одлике локалне средине и 
Републике Србије. 

2.ГЕ.1.4.3. Издваја регионалне целине у Републици Србији и описује њихов неравномеран 
развој. 

2.ГЕ.1.4.4. Наводи природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 
разуме потребу за њиховим очувањем и унапређивањем. 

1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање географских 
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карата различитог размера и садржаја. 
2.ГЕ.2.1.2.* Разуме значај и могућности практичне примене географског информационог 

система (ГИС). 
2.ГЕ.2.1.3.* Дефинише просторни план и објашњава значај просторног планирања за 

укупан развој одређене територије. 
2.Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-средњи ниво 

 
2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских 

делатности. 
2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних ресурса у Републици Србији, 

региону и Европи и објашњава њихов утицај на економски развој. 
2.ГЕ.2.2.4. Описује настанак, развој и последице еколошких проблема на локалном и 

националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-средњи ниво 
2.ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географских фактора на демографски развој, размештај 

становништва, насеља и привреде у свету. 
2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, незапосленост, 

глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и наводи мере за 
њихово превазилажење. 

2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе који утичу 
на њихов настанак и развој 

4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.4.1. Објашњава историјскогеографске факторе и процењује њихов утицај на 

друштвене и економске токове у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.2.4.2. Описује факторе који утичу на неравномеран регионални развој у Републици 

Србији и предлаже решења за ублажавање тих разлика. 
2.ГЕ.2.4.3. Објашњава трансформације регија на националном нивоу и препознаје правце 

њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.2.4.4. Описује природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 

учествује у акцијама за њихову заштиту и унапређивање 
1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-напредни ниво 

2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке резултате (географске 
карте, сателитске снимке, статистичке податке, научну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет); изводи закључке и предлаже мере за решавање 
друштвених проблема. 
2.ГЕ.3.1.2.* Примењује географски информациони систем (ГИС) за креирање 
једноставних географских карата. 
2.ГЕ.3.1.3.* Анализира значај чинилаца развоја у просторном планирању (људи, природа, 
друштвено богатство, инфраструктура, мрежа и систем насеља). 
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2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, система и 
природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава узроке који су 

утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 
2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-напредни ниво 

2.ГЕ.3.2.2. Анализира геохронолошки развој планете Земље. 
2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и њихов 

утицај на економски развој Републике Србије. 
2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу и 

познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-напредни ниво 
2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске развијености 

различитих регија у свету. 
2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, 

глобализација, депопулација, неравномеран размештај становништва, пренасељеност 
градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове на глобалном 

нивоу. 
2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и национално тржиште 

и анализира факторе који утичу на њихов развој 

4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природних и 
културних добара у Републици Србији 

2.ГЕ.3.4.2. Анализира географске факторе и њихов утицај на развој регионалних целина на 
глобалном нивоу. 
2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на глобалном нивоу и познаје правце 
њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.3.4.4. Описује геодиверзитет, биодиверзитет и заштићена подручја у Републици 
Србији 
 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА  

Разред: Први  

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Циљеви предмета: 
 

 Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  

  Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;  

 Развој хемијске научне писмености;  

 Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;  

  Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;  

  Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијсим лабораторијама и 
свакодневном животу;  

  Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  

  Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;  

  Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  

  Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  

  Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;  

  Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;  

  Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању. 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Структура супстанци  Разумевање концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци 

 Разумевање односа између 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

 Разумевање условљености 
својстава супстанци типом 
хемијске везе 

 Разумевање утицаја 
међумолекулских сила на 
физичкасвојства супстанци 

 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  

 разликује атом од јона 

 објасни промену енергије јонизације и 

- На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
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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 
какоформираводонична 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 
 

- -  Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
-Континуирана припрема за часове (добро 
испланирати сваки час полазећи од оперативних 
задатака, према њима формулисати циљеве 
часа и изабрати методе које ће на датом 
садржају ученицима омогућити да формирају 
знања и вештине) 
 - планирање наставе на годишњем и месечном 
нивоу 
 - користити што више активне методе рада које 
ће и ученику омогућити да буде што активнији и 
самосталнији у раду 
 -- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и 
омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 
 - добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се 
њима проверава ниво знања прецизиран у 
опетативним задацима и у којој мери се 
подстиче формирање целовитог знања, односно 
формирање система појмова 
 - што интересантније изводити наставу хемије, 
подстицањем критичког мишљења код ученика, 
и способности извођења закључака, 
дискутовања , извештавања 
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  - за објашњавање апстрактних хемијских 
појмова користити огледе које демонстрира 
наставник или ученици 
 - активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку 
тему имајући у виду које способности ученици 
треба да развију; - правилно бирати и 
комбиновати различите облике рада на часу 
 - користити стручну литературу, Интернет, што 
ће ученицимапомоћи да анализирају неку 
појаву, дискутују, праве извештаје; - 
комбиновати разне врсте дидактичких 
материјала илустрације, слике, графиконе, 
дијапозитиве 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисперзни системи  Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања односа 
компоненти у дисперзном 
систему 

 Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање утицаја  
квантитативног односа 
компоненти раствора на  
његова својства 

 Разумевање значаја примене 
дисперзних система у 
свакодневном животу и у 
медицини 

 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 појмовезасићен, 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  

 претвара један начин изражавања 

- формирати код ученика способност доношења 
одлука у свакодневном животу, упутити их да 
обрате пажњу од ког произвођача купују неки 
производ одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према рекламним 
кампањама за производе 
Koрелација са стручним предметима: 
-Фармацеутска израчунавања : прерачун дечијих 
доза, 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). 
 -Подешавање концентрације раствора на 

жељени проценат (разблаживање, 
испаравање и укувавање ); 

-Најчешће коришћени растварачи  у 
фармацеутској пракси  
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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  Разумевање концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

 Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања хемијских 
реакција 

 Разумевање  концепта 
хемијске равнотеже и њеног 
значаја за биолошке системе 
 

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 
реакцијепримени 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 

 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 
животаобјасни појам електролита  

 објасни појмове јаки и слаби 
електролити  

 прикаже електролитичку 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног 
профила: 

 Телесна температура и њена регулација 
 Механизми регулације и хомеостаза; 
 
 Вода: количина и распоред воде у организму 

(интрацелуларна и екстрацелуларна течност); 
 Метаболизам електролита и њихови 

поремећаји; 
 Појам осмоларности телесних течности; 
 Ацидо-базна  равнотежа  и њени поремећаји; 
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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 pHвредности 
упуферском 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 
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4.  Хемија елемената и 
једињења 

 Разумевање односа 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

 Разумевање значаја 
примене елемената и 
једињења у свакодневном 
животу и медицини 

 Разумевање значаја и 
примене елемената и 
једињења у очувању 
здравља и лечењу 

  

 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 имиоглобину  

 објасни примену кисеоника и азота 
у медицини 

Прилагодити разматрање хемије елемената и 
једињења потребама образовног профила: 

 
 Размена  гасова у плућима; 
 Начини  транспорта кисеоника и 

угљендиоксида  крвотоком; 
 Поремећаји концентрације шећера у крви; 
 Хемијске опекотине; 
 Нагла тровања удисањем и гутањем отрова; 
 Тровања угљенмоноксидом; 
 Тровања каустичним средствима; 
 Тровање алкохолом, лековима и 

психоактивним супстанцама; 
 Значај и функција  олигоелемената. 
 

5. Хемијски аспекти 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање и просуђивање 
начина одлагања и 
уништавања хемијских 
загађивача животне средине 
и медицинског отпада 

 Развој одговорног става 
према коришћењу супстанци 
у свакодневном животу и 
професионалном раду 

 Оспособљавање за заштиту 
од потенцијалних ризика и 
адекватно реаговање при 
незгодама у хемијској 
лабораторији и 
свакодневном животу 

 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 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног 
профила: 
 
 Како аерозагађење доводи до настанка 

болести; 
 Значај хигијенски исправне воде за пиће и 

болести које настају употребом  загађене воде;  
 Како влага, атмосферски притисак, кретање 

ваздуха и температура утичу на здравље; 
 Како аерозагађење доводи до настанка 

болести; 
 Значај хигијенски исправне воде за пиће и 

болести које настају употребом  загађене воде;  
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

3. Област ОПШТА ХЕМИЈА 
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 Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 
структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 
елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струкеса структуром: честицама које граде 
супстанце (атоми елемената, молекули 
елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама. 
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 
свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 
изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 
за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 
свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледаваодносе између масе, количине и 
броја честица реактаната и производа. 
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 
примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 
или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 
на основу топлотних ефеката који их прате. 
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 
свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 
наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 
положајем у Периодном систему елемената. 
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представља настајање ковалентне 
везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 
електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената 16. и 17. групе Периодног 
система елемената. 
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 
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концентрације. 
2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке   
слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 
у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 
водених раствора. 
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатих података израчунава масу, 
запремину, количину и број честица супстанци које 
настају или су потребне за хемијске реакције. 
2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 
једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај промене концентрације, температуре и 
притиска на однос концентрација реактаната и 
производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 
процесима у хемијској индустрији. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 
применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 
струје, електролиза и корозија). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитет према електрону, 
електронегативност) на основу електронске конфигурације атома елемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система 
елемената. 
2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 
координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 
њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 
зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 
количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 
концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 
изражавања квантитативног састава раствора у други. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 
процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 
пише изразе за Ka и Kb. 
2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли са водом и пише одговарајуће 
хемијске једначине. 
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2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 
2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћу реактаната (сировина) и одређује 
принос реакције. 
2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандардних енталпија настајања. 
2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 
константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај промене концентрације, температуре и притиска на 
хемијски систем у равнотежи на основу Ле 
Шатељеовог принципа. 
2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 
редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 
реакција 
 
Област ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Основни ниво: 

 
2.ХЕ.1.5.1. Рукује супстанцама (производима) у складу с ознакама опасности, упозорења и 
обавештења на амбалажи; придржава се правила о начину чувања супстанци 
(производа) и одлагању отпада. 
2.ХЕ.1.5.2. Наводи загађиваче ваздуха, воде, земљишта и oписује њихов утицај на животну 
средину. 
2.ХЕ.1.5.3. Описује потребу и предност рециклаже стакла, папира и другог чврстог отпада 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.5.1. Објашњава настајање, последице и поступке за спречавање појаве киселих киша и ефекта стаклене баште; објашњава 
значај озонског омотача, узрок настанка 
озонских рупа и последице. 
2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај употребе постројења за пречишћавање воде и ваздуха, 
индустријских филтера, аутомобилских катализатора и сличних уређаја у 
свакодневном животу и индустрији. 
 
Напредни ниво: 
2.ХЕ.3.5.1. Објашњава методе пречишћавања воде (физичко-механичке, хемијске и 
биолошке). 
2.ХЕ.3.5.2. Објашњава допринос хемије заштити животне средине и предлаже активности 
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којима доприноси очувању животне средине. 
 

4. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводинајважнијелегуре и 
Описује њихова својства; испитује огледима и описује основна физичкасвојства 
метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих гасова у 
свакодневном животу и струци. 
2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност алуминијума, гвожђа, бакра и цинка с 
кисеоником, водом и хлороводоничномкиселином, као и реакцијекисеоника с 
водоником, угљеником и сумпором. 
2.ХЕ.1.2.3. Препознајенеорганскаједињењазначајна у свакодневномживоту и струцина 
основуназива и формуле и повезујесвојства и применутихједињења. 
 
Средњи ниво: 
2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, магнезијума, алуминијума, калијума, 
калцијума, гвожђа, бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха (O2, CO2). 
2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену легура гвожђа, бакра, цинка и 
алуминијума. 
2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала са кисеоником; разликује киселе,базне и неутралне оксиде на основу 
реакције оксида са водом, киселинама и базамаи изводи огледе којима то потврђује. 
2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, SO2, HCl и NH3 из фосилних горива 
и/или у индустријским процесима и описује њихов утицај на животну средину. 
2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и примену силицијума, SiO2 и силиконау техници, технологији и медицини. 
2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења у комерцијалним производима 
хемијске индустрије (хлороводонична киселина, сумпорна киселина, азотна 
киселина, фосфорна киселина, натријум-хидроксид, раствор амонијака, водоник- 
пероксид), мере предострожности у раду и начин складиштења. 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.2.1. Испитује огледима, упоређује и објашњава општа физичка и хемијска својства 
елемената у оквиру: 1. и 2. групе, 13–17. групе, d-блока (хрома, мангана, гвожђа, 
бакра, цинка, сребра) и њихових једињења. 
2.ХЕ.3.2.2. Објашњава на основу редукционих својстава метала (гвожђа, бакра и цинка) 
хемијске реакције са разблаженим и концентрованим киселинама чији анјони имају 
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оксидациона својства (азотна и сумпорна киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.2.3. Испитује огледима, описује и хемијским једначинама представља реакције у 
којима се испољавају амфотерна својства супстанци. 
2.ХЕ.3.2.4. Објашњава принципе различитих метода добијања метала у елементарном стању(електролиза растопа, редукција са 
алуминијумом, редукција са угљеником и 
угљеник(II)-оксидом) и наводи економске и еколошке ефекте. 
2.ХЕ.3.2.5. Примењује физичко-хемијске методе квалитативне и квантитативне анализе. 
 
Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 
 

2.ХЕ.1.3.1. Препознајеугљоводонике, алкохоле, алдехиде, кетоне, карбоксилнекиселине, 
естре и примарнеаминенаосновуструктурнеформуле, функционалнегрупе, 
називапрема IUPAC номенклатури и тривијалногназивакојисекористи у струци. 
2.ХЕ.1.3.2. Описујефизичкасвојства (агрегатностање, температуратопљења и кључања, 
растворљивост у поларним и неполарнимрастварачима, густина) угљоводоника, 
алкохола, алдехида, кетона, карбоксилнихкиселина, естара и примарнихамина и 
повезујеихсаструктуромњиховихмолекула и међумолекулскиминтеракцијама. 
2.ХЕ.1.3.3. Наводихемијскереакцијеугљоводоника (сагоревање и полимеризација), алкохола(оксидацијадоалдехида и 
карбоксилнихкиселина и сагоревање) и карбоксилнихкиселина (неутрализација, естерификација). 
2.ХЕ.1.3.4. Повезујефизичка и хемијскасвојстваорганскихједињења и њиховихсмеша с 
употребом и значајем у свакодневномживоту, струци и хемијскојиндустрији 
(земнигас, нафта, пластичнемасе, каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 
етилен-гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мрављакиселина, сирћетнакиселина, бензоева киселина, лимунска киселина, 
млечна киселина, палмитинска 
киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле угљоводоника, алкохола, фенола, 
алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, примарних амина; разликује 
структурне изомере и пише њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури. 
2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури угљоводоничног низа на 
ациклична и циклична, засићена и незасићена, алифатична и ароматична; 
класификује алкохоле према атому угљеника за који је везана хидроксилна група на 
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примарне, секундарне и терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 
према броју функционалних група. 
2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају примену у свакодневном животу иструци (етен, етин, етанол, етанска 
киселина) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника класе органских једињења чијије назив или структурна формула 
дата: угљоводоника (супституција и адиција), 
алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 
киселина и сагоревање), карбоксилних киселина (неутрализација, естерификација), 
естара (хидролиза). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, етре, 
ацил-халогениде, анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 
једињења са сумпором. 
2.ХЕ.3.3.2. Класификује амине према броју алкил-група везаних за атом азота на примарне,секундарне и терцијарне. 
2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења (углове веза) на основу 
хибридизације атома угљеника у молекулима; илуструје и идентификује врсте 
изомерије; разликује просторну и конституциону изомерију, као и конформације. 
2.ХЕ.3.3.4. Предвиђа, испитује огледима и објашњава физичка својства органских једињењана основу структуре угљоводоничног 
низа, функционалне групе и међумолекулскихинтеракција. 
2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип хемијске реакције којој једињење 
подлеже (адиција, супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.6. Испитује огледима и објашњава хемијска својства алкохола, разлику у 
реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, као и разлику 
између алдехида и кетона на основу реакција оксидације слабим оксидационим 
средствима. 
2.ХЕ.3.3.7. Објашњава утицај структуре и утицај удаљене групе на киселост и базност 
органских једињења; пореди киселост алкохола, фенола и карбоксилних киселина, 
базност амина и пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.8. Наводи својства и примену органских једињења са сумпором и упоређује њиховафизичка и хемијска својства са 
својствима одговарајућих органских једињења са 
кисеоником. 
2.ХЕ.3.3.9. Користи тривијалне називе за основне представнике хетероцикличних једињења(пирол, фуран, тиофен, пиран, 
пиридин, пиримидин, пурин); објашњава физичка ихемијска својства ових једињења, наводи њихов значај и распрострањеност 
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у 
природи и описује њихову практичну примену. 
2.ХЕ.3.3.10. Изводи огледе којима доказује елементе који улазе у састав органских једињења;примењује методе изоловања и 
пречишћавања природних производа (дестилација,екстракција, кристализација, хроматографија). 
 
 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА  

Разред: Први  

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе у групе 

Циљеви предмета:  
 
25. Проширивање знања онивоима организације биолошких система, грађи и функцији ћелије, току и значају ћелијских деоба; 
26. Разумевање процеса гаметогенезе, оплођења и развића животиња; 
27. Схватање односа човека и животне средине; 
28. Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
29. Схватање концепта одрживог развоја; 
30. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Биологија ћелије  Упознавање са предметом и 
значајем цитологије као 
научне дисциплине 

 Проширивање знања 
оособинама живих бића и 
нивоима организације 
биолошких система 

 Упознавање са хемијским 
саставом ћелије, грађом и 
функцијом 

 Схаватање  значаја 
фотосинтезе и ћелијског 
дисања 

 Разумевање процеса који се 
одигравају током ћелијског 
циклуса  

 Разумевање тока и значаја 
ћелијских деоба 

 
 

 • 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 

 
На почетку сваког модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно  учења, 
планом рада и начинима евидентирања и 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста наставе 
(дидактичких модела). 
 
Место реализације наставе 
Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
универзална учионица, адекватни објекти изван 
школског  комплекса. 

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

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 
теренске наставе, реализација биолошких 
наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 
(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање упућивати ученике на 
претупућивати ученике на претраживање 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Билогија развића  Проширивање знања 
оначинима размножавања и 
гаметогенези животиња 

 Схватање везе између 
типова јајних ћелија, 
бластула и типова 
гаструлације 

 Разумевање значаја 
екстраембрионалних 
творевина за опстанак  и 
развој ембриона 

 Одређивање основних фаза 
постембрионалног развића 

 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 
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3. 

Основни појмови 
екологије 

 Проширивање знања 
опредмету истраживања и 
значају екологије 

 Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају 

 Разумевање значаја 
биодиверзитета за опстанак 
живота на Земљи 

 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 

различитих извора и примену савремених 
технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 
 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 

 
 4. Животна средина и 

одрживи развој 
 Проширивање знања 

оизворима и врстама 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање концепта 
одрживог развоја 

 Разумевање значаја 
различитих облика заштите 
и унапређивања животне 
средине 

 Развијање свести о 
последицама глобалних 
климатских промена 

 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 
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5. Еколошка култура  Проширивање знања 
оначинима и значају 
одржавања личне хигијене 
и хигијене животног и 
радног простора 

 Схватање значаја правилне 
употребе производа 

 Разумевање различитих 
утицаја на здравље  човека 

 

 објасни значај одржавања  
личне хигијене,  хигијене 
животног и радног простора 

 разликује адитиве опасне по здравље 

 објасни значај употребе 
производа у складу са 
декларацијом и упутством у 
циљу очувања сопственог 
здравља и заштите животне 
средине 

 процени значај употребе 
биоразградиве амбалаже 

 објасни начине и значај 
одлагања отпада  

 протумачи утицаје стреса, буке, 
психоактивних супстанци, брзе 
хране и физичке активности на 
здравље човека 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите типове 
ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а посебно 
спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. Уме 
да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог здравља 
и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
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Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из спољашње 
средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
организма у променљивој околини. 
 
Област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
 
Основни ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од 
њих интегришу у вишe нивое. 
 2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију еко-
система.  
2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница и 
потреба очувања природе и биодиверзитета.  
2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и критички анализира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и заштите природе и животне средине. 
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Област ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
 
Основни ниво: 
БИ.1.5.1. Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; разуме 
основне узрочно-последичне односе у овој области.  
2.БИ.1.5.2. Препознаје основне симптоме поремећаја у раду (и болести) најважнијих органа и органских система, основне 
методе дијагностике и уме да примени основне мере превенције и помоћи.  
2.БИ.1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне навике.  
2.БИ.1.5.4. Уме да општа знања о променама у адолесценцији повеже са сопственим искуствима (посебно у вези са 
репродуктивним здрављем). 
 
Средњи ниво:  
2.БИ.2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне хигијенске мере и разуме смисао тих мера.  
2.БИ.2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца спољашње 
средине који су утицали на развој болести. 
2.БИ.2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне утицаје различитих животних стилова на здравље.  
2.БИ.2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања и уме да препозна ситуације које носе такве ризике. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на заразне болести.  
2.БИ.3.5.2. Разуме механизме настанка (болести и) поремећаја у раду најважнијих органа и органских система. 
2.БИ.3.5.3. Разуме потребе које стоје у основи различитих животних стилова младих и механизме помоћу којих медији утичу на 
понашање младих.  
2.БИ.3.5.4. Разуме механизме којима ризични облици понашања, дуготрајна изложеност јаким негативним емоцијама и стрес 
доводе до развоја болести (односно поремећаја психичког стања и здравља личности). 

 

 

Образовни профил: Физотерапеутски  техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА  

Разред: Други  

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7, од  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 
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Циљеви предмета: 
 
23. Схватање значаја молекуларне основе ћелије и гена за формирање особина живих бића и одржање живота; 
24. Упознавање са основним правилима наслеђивања и узроцима варирања особина организама; 
25. Упознавање са општим принципима генетике човека; 
26. Упознавање са основним принципима еволуционе биологије. 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Основе молекуларне 
биологије 

 Упознавање са предметом 
истраживања и значајем 
молекуларне биологије 

 Схватање концепта 
централне догме 
молекуларне биологије  

 Разумевање значаја гена  за 
формирање особина живих 
бића 

 Упознавање са процесима 
репликације, транскрипције 
и транслације 

 Разумевање значаја 
генетичког инжењеринга и 
молекуларне 
биотехнологије за жива 
бића 

 

 дефинише предмет истраживања и 
значај молекуларне 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 

На почетку сваког модула  ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно  учења, 
планом рада и начинима евидентирања и 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста наставе 
(дидактичких модела). 
 
Место реализације наставе 
Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
универзална учионица, адекватни објекти изван 
школског  комплекса. 

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

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 
теренске наставе, реализација биолошких 
наставних екскурзија 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизми 
наслеђивања особина 

 објасни појмове: 
генерација, наслеђивање, 
хромозом, ген, генотип и 
фенотип 

 објасни Менделова правила 
наслеђивања  

 објасни: интермедиарно, 
везано, кодоминантно и 
полигено наслеђивање 

 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 
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 објасни облике интеракције 
међу генима (епистатични и 
хипостатични гени, 
комплементарни 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 Харди-Вајнбергово 
правило  

 објасни утицај мутација, 
миграција, селекције и 
генетичког дрифта на 
генетичку структуру 
популација 

 наведе начине вештачког 
оплемењивања биљака и 
животиња 

 објасни  значај вештачке 
селекције и оплемењивања 
биљака и животиња 

 

 Хромозомске мутације и мутагени 
агенси 

 Генске мутације 

 Генетичка условљеност канцера 
 Генетичка структура популација 
 Вештачка селекција и оплемењивање 

биљака и животиња 
 

 комбиновање различитих дидактичких модела 
(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање упућивати ученике на 
претупућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 
 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 
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3. Основе генетике 
човека 

 Упознавање са општим 
принципима генетике 
човека 

 Разумевање значаја        
генетичких саветовалишта 

 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 генетичких 
саветовалишта и раног откривања 
наследних болести 

4.  Основни принципи 
еволуционе биологије 

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

 

 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 
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опише порекло човека 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића и уме да их објасни на карактеристичним 
примерима.  
2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју живота на планети и схвата значај живота на Земљи у контексту његовог 
дуготрајног развоја.  
2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, познаје и примењује основне принципе класификације (укљ. 
бинарну номенклатуру) и зна да класификује методски одабране представнике живог света (одабраних типова, подтипова, 
класа).  
2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину живота и распрострањењу карактеристичних представника најважнијих група живих 
бића. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима.  
2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких форми.  
2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и примењује једноставне кључеве за идентификацију живог света.  
2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који опредељују начин живота и распрострањење важних представника главних група живих 
бића. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота.  
2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и разлику између сличности и сродности живих бића.  
2.БИ.3.1.3. Познаје принципе филогенетске класификације и разуме њен значај у другим областима биологије.  
2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и распрострањења живих бића и основних карактеристика њихове животне 
форме. 
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Област ОД МАКРОМОЛЕКУЛА ДО ЕВОЛУЦИЈЕ  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и 
протеина) и њихову примену у биотехнологији.  
2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и мејотичких деоба; разуме значај полног 
размножавања и познаје основне чињенице о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, посебно 
човека.  
2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, геном, генотип, 
фенотип); примењује основна правила наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да наведе неколико наследних 
болести. 
2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији органске еволуције и уме да на једноставним примерима препозна деловање 
природне селекције. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и протеина).  
2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене биљака, животиња и човека током развића (од формирања полних ћелија 
преко оплодње, ембриогенезе и органогенезе до сазревања и старења).  
2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и основне принципе популационе генетике и примењује та 
знања у решавању конкретних задатака.  
2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне типове селекције и разуме како природна селекција наследне 
варијабилности доводи до настанка нових врста. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.3.1. Разуме молекуларне основе наслеђивања.  
2.БИ.3.3.2. Уме да тумачи морфофизиолошке промене код организама у току животног циклуса (посебно код човека).  
2.БИ.3.3.3. Примењује знања из генетике у методски одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици човека и 
конзервационој биологији.  
2.БИ.3.3.4. Разуме значај теорије еволуције у формирању савременог биолошког начина мишљења и критички процењује њене 
домете у другим областима науке. 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ деле се 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Структура и 
организација друштва 

Упознавање са 
функционисањем, структуром и 
организацијом друштва 

 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 

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

 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (60 часа) 
 
 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 
 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Користити актуелне примере из штампе и 
других медија релевантне за предмет 

 Користити Устав и релевантне законе у 
зависности од садржаја који се обрађује 

 
 
2. 
 
 
 
 
 

Држава и политика  Упознавање са политиком 
као вештином управљања 
друштвом 

 Оспособљавање за 
демократско мишљење 

 Упознавање са 

функционисањем државних 

институција и органа власти 

 опише улогу политике у друштву 
 објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 
 разликује законодавну, извршну и 

судску власт 
 разликује удружења грађана и 

политичке партије 
 препозна идеолошке разлике партија 
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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 

 
 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
4. праћење остварености исхода 
5. тестове знања 
6. тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 

 Структура и организација друштва (12часова) 

 Држава и политика (15часова) 

 Устав и правна држава (7 часова) 

 Људска права и слободе (6 часова) 

 Култура и друштво (14 часова) 

 Друштвене промене и развој друштва (6 
часова) 

 
 
3. 

Устав и правна 
држава 

 Упознавање са Уставом 

Републике Србије,  његовим 

историјским претечама и 

правосудним системом 

Републике Србије 

 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 

 
 
4. 

Људска права и 
слободе 

 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о 

улози појединца у 

друштвеном и политичком 

животу 

 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  Развијање знања о 

културним тековинама 
 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 

 
 
6. 

Друштвене промене и 
развој друштва 

 Оспособљавање за живот у 
друштву изложеном 
сталним променама и 
изазовима које доноси 
развој савременог друштва 

 Стицање знања о 

хоризонталној и вертикалној 

покретљивости друштва 

 идентификује друштвене промене 
 зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 
покретљивости 

 препозна друштвени развој 
 формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног 

друштва 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски   техничар 

Назив предмета: Анатомија и физиологија 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

136 / / 

Недељни фонд часова 4 / / 

Подела одељења у групе  
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Циљеви предмета: 
 

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

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

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Организација човечјег 
тела (9 часова) 

 Стицање знања о организацији човечјег тела, повезаности система органа и значају 
хомеостазе; 

 Стицање знања о врстама ткива, њиховој грађи и фун 
 

 

 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. 
 

 

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Телесне 
течности, крв и 
лимфа  (16 часова) 

 

   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; 

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 
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 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 улогу лимфног система. 
 

 
 
3. 

 Локомоторни 
систем   (15 
часова) 

 

 Стицање знања о грађи 
и улзи костију; 

 Стицање знања о грађи 
и улзи зглобова; 

 Стицање знања о грађи 
и улози мишића; 

 Схватање 
функционалне повезаности 
костију, зглобова и мишића 
у локомоторни систем.   

 

 објасни поделу костију према облику; 

 покаже на костуру и именује  их на латинском језику; 

 опише структуру зглобова и  њихову поделу према покретљивости; 

 покаже на костуру зглобове и именује их на латинском језику; 

 опише најважније зглобове;  

 објасни карактеристике скелетних мишића и изврши њихову поделу према 
улогама. 

 
 

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 

4.  Кардиоваскул
арни систем (20 
часова) 

 Стицање знања о грађи 
срца и васкуларног 
система; 

 Стицање знања 
срчаном циклусу; 

 Стицање знања о 
регулацији рада срца; 

 Стицање основних 
знања о артеријском 
крвном притиску и 
пулсу. 

  

 опише положај и 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 

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 
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 објасни грађу лимфних судова и улогу лимфних органа; 

 објасни  принцип мерења крвног притиска и његове вредности. 

  

5.  Респираторни 
систем  (9 часова) 

 Стицање знања о грађи и функцији органа за дисање; 

 Стицање знања о  функционалној повезаности респираторног система са кардиоваскуларним 
системом.    

  

 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. 

  

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 

6.  Дигестивни 
систем  (15 часова 

 Стицање знања о положају и грађи  система органа за варење; 

 Стицање знања о грађи и улози жлезда  придодатих дигестивном систему; 

 Стицање знања о процесима варењ и, апсорпције хранљивих материја; 

 Стицање знања о  моторним активностима дигестивног система. 

 Стицање знања о положају,  грађи и функцијама жлезда са унутрашњим 
лучењем; 

 
 

 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; 

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 
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 објасни процес апсорпције у 
дигестивном тракту. 

  

7.  Ендокрини 
систем и дојка (10 
часова) 

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцијама жлезда са 
унутрашњим лучењем; 

 Схватање улоге 
хормона  у регулацији 
свих животних 
процеса;  

 Стицање знања о грађи 
и улози дојке. 

  

 наведе основне карактеристике хормона; 

 објасни регулацију рада ендокрних жлезда - хипоталамус-хипофиза-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.  
 

  

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 

8.  Урогенитални 
систем  (11 часова 

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцији уринарног 
система;  

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцијама мушких и 
женских полних 
органа.  

  

 локализује на анатомском моделу  мокраћне органе и именује их их на латинском језику; 

 опише нефрон и објасни његову улогу у стварању мокраће; 

 објасни улогу бубрега у одржавању хомеостазе, регулацији крвног притиска и ендокрину улогу; 

 опише нормалан састав урина; 

 локализује на анатомском  моделу  мушке полне органе, именује их на латинском језику  и 
објасни њихову улогу; 

 локализује на анатомском моделу  женске полне органе, именује  их на латинском језику и 
објасни њихову улогу. 

  

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 
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9.  Нервни 
систем (22 часова) 

 Стицање знања о подели, грађи и функцији нервног система; 

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

  

 изврши поделу нервног система 
по морфолошким и функционалним 
карактеристикама; 

 на анатомском моделу 
локализује делове централног 
нервног система и именује их на 
латинском језику; 

 објасни спроводну и рефлексну 
функцију цнс; 

 објасни рефлексни лук; 

 наведе функције појединих 
делова цнс; 

 опише велики мозак; 

 објасни грађу и улогу 
периферних нерава; 

објасни функционалне карактеристике 
симпатикуса и парасимпатикуса   

   

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 

10.  Систем 
рецепторних 
органа (чула) (9 
часова) 

 

 Стицање знања о грађи и улогама коже; 

 Стицање знања о грађи и функцији чулних 
органа. 

 
 

 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 
 

Користити колор-постере, амнатомски модел и 
видео-презентације 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Здравствена нега и рехабилитација 

Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број  7 од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 68 / 

Недељни фонд часова 2 2 / 

Подела одељења у групе до 8 ученика у групи 

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. 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
НЕГА БОЛЕСНИКА У 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 

 Стицање знања о 
специфичностима неге у 
рехабилитацији у 
болничким и кућним 
условима; 

 Стицање знања о праћењу и 
мерењу виталних знака код 
повређеног или оболелог; 

 Стицање знања о начину 
спровођења медицинско-
санитарне обраде 
пацијената; 

 Стицање знања о проблему 

 дефинише негу болесника; 
 наведе циљеве и задатке неге; 
 уочи разлике између неге у 

болничким и кућним условима. 
 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази, посебно са начином 
спровођења неге у рехабилитационим 
јединицама. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 вежбе (14 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
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инфекције и заштите од 
исте; 

 Стицање знања о 
дезинфекцији и 
стерилизацији. 

 

групи)приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет здравствене неге 
 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да 
обнове знање ученика из биологије за седми 
разред основне школе (кардио-васкуларни 
систем и респираторни систем). Објаснити 
центар за терморегулацију. 

 Користити термометар и апарат за 
мерење притиска у оквиру вежби. 

 У кабинету користити као наставно средство 
средства за дезинфекцију и показати начине 
дезинфекције. 

 Стерилизацију увежбати у кабинету на 
апаратима за стерилизацију, показати 
припрему материјала за стерилизацију, а на 
наставној бази приказати ученицима у 
реалним условима. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на начин чувања 
стерилисаног материјала и како се 
непажњом може унети инфекција.  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
БОЛЕСНИЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

 Стицање знања о 
организацији рада и 
садржају простора одељења 
за физикалну медицину и 
рехабилиацију  његовим 
функционалним 
јединицама; 

 Препознавање улоге 
савремене опреме и 
прибора за повећање 
комфора болесника у соби  
и значај за његов угоднији 
боравак. 

 

 препозна режим рада на одељењу; 

 објасни врсте болесничких соба. 

 препозна и примењује специфичну 
опрему у болесничкој соби; 

 примењује различите врсте постеља 
и нагибних столова 

 
 
 
 
 
 

 

После обраде теоријских знања, увежбавања у 
кабинету, у току вежби обавити посету јединици 
за лечење болесника на одељењу за 
рехабилитацији и упознати се са примерима 
различито опремњених соба, комуникационим 
уређајима, помагалима и осталом опремом 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (6 часова) 
 вежбе (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 наставна база 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Користити колор-постере или видео-

презентације који приказују организацију 
посла на одељењу за рехабилитацију, 
процедуру пријема пацијената, врсте 
болесничких соба и различите врсте опреме. 

 Саветује се да се ученици најпре упутите у 
правилан распоред намештаја и опрему 
болесничке собе у кабинету за здравствену 
негу а онда им приказати реалне услове у 
здравственој установи. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 
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 самосталан практичан рад  
 

 
 
3. 

 
МЕТОДЕ НЕГЕ У 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 

 Препознавање потребе 
одржавања личне хигијене у 
процесу самозбриљавања 
код делимично и птпуно 
непокретних; 

 Стицање знања о 
превенцији и лечењу 
декубиталних рана; 

 Стицање знања о 
активностима и 
манипулацији са 
болесником у постељи; 

 Стицање знања о подели 
оралне и парентералне 
терапије. 

 дефинише технику спровођења 
хигијенских третмана; 

 препозна декубиталне ране; 
 именује врсте лекова и начине 

њихове апликације. 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (10часова) 
 вежбе  (10 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет за здравствену негу 

 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 

 Користити слике и шеме различитих положаја 
пацијента. 

 Користити видео-записе техника промене 
положаја пацијента, као и превентивог и 
куративног третмана декубиталних рана.  

 Саветује се да технике промене положаја и 
промену личног рубља најпре треба увежбати 
са симулантима – у кабинету, а онда у реалним 
болничким условима. 

 Обучити ученике да у недостатку савремних 
средстава праве импровизације у превенцији 
декубитуса. 

 Објаснити до нивоа разумевања технику 
оралне и парентералне апликације лекова. 

 Објаснити до нивоа разумеваља тренинг 
мокраћне бешике и дебелог црева. 

Оцењивање 
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Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
самосталан практичан рад 

 
4.  

 
ПРОЦЕС 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕИ 
МЕДИЦИНСКА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 Дефинисање процеса 
рехабилитације; 

 Стицање знања о 
циљевима, принципима и 
подели процеса 
рехабилитације; 

 Утврђивање и праћење 
клиничких знакова болести: 
субјективни, објективни, 
витални знаци, 

 Пртоцена функционалног 
стстуса; 

 Примена различитих 
положаја у постељи  - 
активан, пасиван, принудни 
и корективни положај. 
 

 дефинише поделу медицинске 
рехабилитације 

 објасни процес, циљеве и методе 
рехабилитације; 

 дефинише тим за рехабилитацију. 

 изведе  заштитне хватове, положаје и 
покрете; 

 изведе померање, подизање и 
спуштање  болесника; 

 изведе премештање 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 . 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (36 часова) 
 вежбе (32 часа) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 кабинет за кинезитерапију 

 кабинет за физикалну терапију 

 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 

 Користити слике и филмове различитих 
процеса рехабилитације. 

 Увежбати радом у паровима манипулацију са 
болесником код померања, преноса и 
транспорта пацијента. 

 Научити до нивоа примене технике при 
помоћи при ходу. 

 Научити до разумевања методе медицинске 
рехабилитациоје. 
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 Након излагања теоријских знања и 
упознавања са техничким средствим у 
кабинетима за стручне предмете 
физиотерспеутских техничара, упознати 
ученике са различитим процесима 
рехабилитације и врстама медицинске 
рехабилитације у организационим јединицама 
за физикалну терапију. 

 инсистирати да ученици схвате проблем 
инвалидности као хендикеп који је могуће 
превазићи. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
самосталан практичан рад 

 
5.  

 
СПЕЦИФИЧНОСТИ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 
ПОЈЕДИНИХ 
СТАРОСНИХ ГРУПА И 
ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА 

 Стицање  знања о основним 
специфичностима 
рехабилитације одређених 
старосних група и категорија  
лица  у  стању потребе 

 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 
раазлике у третману различитих 
категорија лица са посебним 
потребама. 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (6часова) 
 вежбе (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 кабинет за кинезитерапију 

 кабинет за физикалну терапију 
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 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 

 Користити слике и филмове различитих 
процеса рехабилитације.  

 Инсистирати да ученици схвате проблем 
инвалидности као хендикеп који је могуће 
превазићи. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
самосталан практичан рад 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Латински језик 

Разред: ПРВИ 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 0 0 

Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе не 
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Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и 
поступци 

остваривањ
а наставних 
програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Латинско писмо, 
изговор и акценат 

 врсте речи и њихове 
промене 

 категорије номиналне 
и вербалне промене 

 

 да правилно (про)читају и пишу/записују 
речи, кратке реченице и једноставне 
прилагођене текстове  

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 

 

Активна 
настава 
Настава по 
улогама 
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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 

 

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 

 

 

 
 
3. 

 индикатив презента 
актива и пасива  

 императив презента 
актива 

 конјунктив презента 
актива и пасива 

 партицип презента 
актива 

 партицип перфекта 
пасива 

 герундив и герунд 

 глаголи депонентни и 
семидепонентни  

 

 Овладавање и примена знања о језику 

 Разумевање, превођење и интерпретација 
текста 

 Препознавање утицаја латинског језика на 
уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе и стицање  социокултурне компетенције 

 

 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 
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  прилози (творба и 
компарација) 

 предлози 
 

   

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ПРВА ПОМОЋ 

Разред: Први 

Правилник 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 настава Вежбе Настава у блоку 

  60 

Недељни фонд часова    

Подела одељења у групе Одељење се дели на  групе (до 10 ученика у групи)  
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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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Основни принципи 
прве помоћи и 
утврђивање стања 
повређених/оболелих 
лица 

 

 Упознавање са 
стањима која захтевају 
пружање неодложне прве 
помоћи, организацијом 
пружања као и 
посебностима које 
захтевају различите 
ситуације у 
акциденталним стањима; 

 Стицање знања о 
начину провере животних 
функција (свести, дисања, 
циркулације); 

 Усвајање технике 
прегледа п/о ради 
утврђивања знакова 
повреде/обољења и стања; 

 Препознавање знакова 
смрти. 

 дефинише прву помоћ и 
разумети њен значај; 

 дефинише хитан случај; 

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

 опише поступак на месту 
несреће; 

 направи план акције спасиоца 

 води комуникацију са 
диспечерима служби које позива; 

 утврди стање свести; 

 утврди постојање дисања; 

 утврди постојање срчаног рада; 

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

 опише ране и касне знаке смрти; 

 дефинише привидну (клиничку) 
смрт. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Приказати ученицима филм са овом 
тематиком;   
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  Организовати рад у паровима или групи; 

 Тријажу у овом модулу само дефинисати. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. усмено излагање; 
2. тестове знања: 
3. активност на часу; 
4. праћење рада; 
5. самостални рад. 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поремећаји стања 
свести 

 

 Стицање знања о 
различитим поремећајима 
свести; 

 Усвајање вештина за 
пружање помоћи лицима у 
бесвесном стању. 

 

 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 
начи 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Инсистирати на тражењу медицинске 
документације и лекова у одећи 
унесрећених;  

 Организовати рад у паровима или групи; 

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

 

 
 
3. 

Кардиопулмонална 
реанимација 

 Стицање знања о 
кардиопулмоналној 
реанимацији; 

 Усвајање вештина у 
техници оживљавања. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 наставна база Црвени крст Звездаре 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

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

 Организовати рад у паровима или 
индивидуални. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. усмено излагање; 
2. тестове знања; 
3. активност на часу; 
4. праћење рада; 
5. самостални рад. 
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4. Крварења и ране  Стицање основних 
знања о узроцима и 
врстама крварења и 
усвајање вештина 
привремене хемостазе; 

 Стицање знања о 
завојном материјалу и 
усвајање техника 
превијања троуглом 
марамом и завојем; 

 Стицање знања о 
ранама и усвајање вештина 
за њихово збрињавање. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ повреда; 

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

 

5. Повреде костију и 
зглобова 

 Стицање знања о 
узроцима и врстама 
повреда коштано-зглобног 
система и усвајање 
вештина за њихово 
збрињавање; 

 Стицање знања о 
имобилизационим 
средствима и усвајање 
техника њихове примене. 

 

 препозна знаке повреда 
зглобова и костију; 

 примењује мере у борби против 
шока;  

 дефинише циљеве и 
правила  имобилизације; 

 изврши имобилизацију 
појединих телесних сегмената; 

 контролише постављену 
имобилизацију; 

 збрине прелом са крварењем; 

 примени "троструки хват"; 

 учествује у преношењу особе са 
повредом кичменог стуба. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 

 наставна база Црвен Крст Звездаре 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ повреда; 

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

 

6. Повреде изазване 
дејством физичких, 
хемијских и 
биолошких фактора 

 

 Стицање знања о 
повредама изазваним 
физичким, хемијским и 
биолошким факторима; 

 Усвајање вештина за 
практично пружање прве 
помоћи. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ стања и 
повреда; 

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

 

7. Повреде појединих 
телесних сегмената и 
посебне повреде 

 

 Стицање знања о 
повредама појединих 
телесних сегмената; 

 Стицање знања о краш 
и бласт повредама и 
утопљењу; 

 Стицање знања о 
повредама у саобраћају и 
специфичностима о 
поступку на месту несреће; 

 Стицање знања о 
политрауми; 

 Стицање знања о 
тријажирању п/о; 

 Усвајање вештина за 
практично пружање прве 
помоћи. 

 

 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 политрауматизованих; 

 врши тријажу п/о. 
 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ стања и 
повреда; 

 Организовати рад у паровима или групи; 

 Организовати полигон са већим бројем 
повређених/оболелих. 

 
Оцењивање 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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

 

8. 

Изненада настале 
тегобе и болести 

 

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

 

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

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ; 

 настава у природи. 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ стања и 
повреда; 

 Организовати рад у паровима или групи; 

 Организовати полигон са већим бројем 
повређених/оболелих. 

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

 

  
 

 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ПАТОЛОГИЈА 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму објављен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  9 /   2015  година 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

Циљеви предмета: 
-      Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;  
-      Оспособљавање ученика да стечена знања из патологије користе при изучавању клиничких дисциплина. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Здравље и болест. 
Смрт и знакови смрти 

 Стицање знања о здрављу и 
патолошким променама које 
настају; 

 Стицање знања о процесу 
старења, смрти и знаковима 
смрти. 

 

 разуме да је  здравље стање 
равнотеже између дејства штетних 
чинилаца и одбрамбене способности 
организма; 

  објасни значај патологије; 
  опише смрт организма;  
  наведе знакови смрти. 
 
 
 
 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Етиологија и 
патогенеза обољења 

 Стицање знања о етиологији 
и патогенези као и о 
етиолошким факторима. 

 

 разликује појмове етиологија и 
патогенеза; 

  наброји и објасни етиолошке факторе; 
  разуме утицај животног доба, пола, 

стања организма и наслеђа на настанак 
болести. 

 
 
 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
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 При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

 
 
3. 

Прилагођавање 
ћелија и ткива, 
њихово оштећење, 
регенерација и смрт 

 Стицање знања о процесима; 
оштећења ћелије и 
процесима адаптације ћелије; 

 Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких стања у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

 разликује процесе оштећења ћелије од 
процеса адаптације; 

  објасни најважније процесе ћелијског 
оштећења;  

  објасни најважније процесе ћелијске 
адаптације; 

  разуме процес старења ћелије 
  објасни лешне промене.  
 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

4. Таложење материја и  
поремећаји 
пигментације 

 Стицање знања о узроцима 
таложења органских и 
неорганских материја у 
организму, морфолошким 
карактеристикама промена и 
њиховом исходу; 

 Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких стања у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

 разуме узроке и последице таложења 
појединих материја које настају због 
метаболичких поремећаја у организму; 

 разликује ендогене и егзогене 
пигментације; 

 препозна последице таложења 
неорганских материја у појединим 
органима. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
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5. Запаљења  Стицање знања о узроцима 
запаљења; 

 Стицање знања о различитим 
врстама запаљењског 
процеса, њиховом току и 
исходу; 

 Оспособљавање за 
повезивање појединих 
запаљењских процеса у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

 

 препозна  узроке, знаке, механизам 
развоја, ток и исход запаљења; 

 разликује врсте акутних запаљења; 
 разуме хронично неспецифично 

запаљење; 
 наведе најчешћа грануломатозна 

запаљења - туберкулозу и сифилис; 
 разуме процесе репарације и 

регенерације. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

6. Поремећаји промета 
воде и циркулације 

 Стицање знања о 
карактеристикама промена 
које настају због поремећаја 
волумена циркулишуће крви, 
њиховом току и исходу; 

 Стицање знања о 
карактеристикама промена 
које настају због опструкције 
циркулације крви,  њиховом 
току и исходу; 

 Оспособљавање за 
повезивање појединих 
поремећаја циркулације у 

 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. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
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настајању  клиничке слике 
болести. 

  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

7. Неоплазме  Стицање знања о 
мултифакторијалној 
етиологији неоплазми; 

  Стицање знања о 
карактеристикама неоплазми 
и њиховом утицају на 
домаћина; 

 Оспособљавање за 
повезивање локализације и 
особина неоплазме у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

 дефинише појам неоплазме и врсте 
канцерогена; 

 дефинише класификацију тумора 
према ткиву из којих потичу и према 
биолошком понашању; 

 разликује врсте бенигних тумора, 
њихов ток и исход; 

 препозна најћешће премалигне лезије; 
 наброји врсте малигних тумора, разуме 

њихов ток и исход; 
 разуме утицај тумора на домаћина. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
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8. Патологија 
кардиоваскуларног и 
респираторног 
система 

 Стицање знања о 
специфичности патолошких 
процеса  на срцу и крвним 
судовима; 

 Стицање знања о 
специфичности патолошких 
процеса  на респираторним 
органима; 

 Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике 
болести.  
 

 наброји основне морфолошке промене 
и функционалне и поремећаје код 
обољења ендокарда, миокарда и 
перикарда; 

 дефинише основне морфолошке 
промене и функционалне поремећаје 
код обољења периферних крвних 
судова; 

 наведеспецифичности запаљењских 
процеса органа респираторног 
система; 

 разликује узроке и исход поремећаја 
садржаја ваздуха у плућима; 

 разуме специфичности тумора 
респираторних органа. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

9. Патологија 
дигестивног система 

 Стицање знања о 
специфичности патолошких 
процеса  на органима 
дигестивне цеви; 

 Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике 
болести. 

 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. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 
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патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

10. Патологија 
урогениталног 
система, коже, меких 
ткива и костију 

 Стицање знања о најчешћим 
обољењима бубрега и 
мокраћних путева;  

 Стицање знања о положају,  
грађи и функцијама мушких и 
женских полних органа и 
дојке;  

 Стицање знања о најчешћим 
туморима коже, костију и 
меких ткива. 

 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. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
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11. Патологија нервног и 
ендокриног система 

 Стицање знања о  
патолошким променама 
грађе и функције нервног и 
ендокриног система. 

 
 
 
 

 наброји основне морфолошке промене 
и функционалне поремећаје код 
обољења нервног система; 

 разуме основне морфолошке промене 
и функционалне и поремећаје код 
обољења ендокриног система. 

 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
Место реализације наставе 
 кабинет 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 При објашњавању патологије користити 

латинску терминологију.  
  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 

уведу два-три нова латинска термина постепено.  
  Користити колор-постере, анатомские и 

патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

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

  
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Микробиологија са епидемиологијом 

Разред: II/3, II/4 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 
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Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Основне одлике 
микроорганизама 

 Упознавање основних 
одлика микроорганизама 
узрочника инфекција; 

 Стицање теоретских 
знања о функционалној 
анатомији бактерија и 
метаболизму; 

 Стицање теоретских 
знања о врстама 
антибактеријских лекова и 
резистенцији на лекове 

 

 Разликује бактеријске ћелије 
према величини, облику и грађи; 

 Разликује услове за раст и 
размножавање бактерија и начин 
размножавања; 

 Препозна механизме деловања 
антибактеријских лекова са 
примерима; 

 Препознаје механизам 
резистенције; 

 Објасни дифузиони и дилуциони 
метод антибиограма 

 Објасни комбиновани метод 
антибиограма. 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 11 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи 
епидемиологије 
заразних болести 

 Стицање знања о 
идентификацији бактерија 
које изазивају болести; 

 Стицање основних 
знања о инфективним 
болестима, врстама 
инфекције; 

 Стицање знања о 
факторима вируленције 
бактерија и њиховој 
патогености. 

 

 Објасни методе доказивања да 
је специфична бактеријска врста 
узрочник одређене болести; 

 Разликује начине преношења 
инфекције и настанак инфективног 
процеса; 

 Повезује врсте инфекције, њихов 
значај у односу на узрочника 
болести, об; 

 Објасни факторе адхеренције, 
факторе инвазивности и токсине 
бактерија одговорних за настанак 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 8 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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болести 
 

3. Имунитет  Стицање теоретских 
знања о механизмима 
неспецифичне и 
специфичне одбране 
организма; 

 Стицање теоретских 
знања о имуном одговору 
на инфективне агенсе; 

 Стицање теоретских 
знања о имунолошким 
лабораторијским 
методама. 

 

 Објасни неспецифичне 
одбрамбене факторе природне 
имуности и њихов значај; 

 Објасни ћелијски и хуморални 
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. 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 12 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

4. Бактериологија  Стицање теоретских 
знања о грађи, физиологији 
и обољењима Грам 
позитивних и Грам 
негативних бактерија 
значајним за хуману 
медицину; 

 Стицање теоретских 
знања о грађи, физиологији 
и обољењима која 
изазивају микиоплазме, 
пикеције, лептоспире, 
борелије, бруцеле, 
листерије и спирохете 

 

 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, превенцију и 
лечење; 

 Објасни грађу, физиологију 
микоплазми, објасниобољења која 
изазивају микоплазме, превенцију и 
терапију 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 13 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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5. Вирусологија  Стицање теоретских 
знања о структури вируса; 

 Стицање теоретских 
знања о односу вируса и 
ћелије домаћина; 

 Стицање теоретских 
знања о патогенези 
вирусне инфекције; 

 Стицање теоретских 
знања о лабораторијској 
дијагнози вирусних 
обољења 

 

 Разликује величину, хемијски 
састав и структуру вируса; 

 Класификује вирусе према 
карактеристикама; 

 Препозна начин, фазе 
репликације вируса; 

 Повезује односе вируса и ћелије 
домаћина; 

 Објасни начин настанка вирусне 
инфекције и осетљивост домаћина 
на вирусе 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

6. Паразитологија  Стицање теоретских 
знања о паразитима 
значајним за хуману 
медуицину; 

 Стицање теоретских 
знања о односу паразита и 
ћелија домаћина; 

 Стицање теоретских 
знања о лабораторијској 
дијагнози паразитарних 
обољења 

 

 Разликује облике, врсте и 
карактеристике симбиоза између 
организама; 

 Разликује облике, врсте и 
карактеристике паразита; 

 Разликује основне 
карактеристике паразита на основу 
којих је извршене подела 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

7. Микологија  Стицање знања о 
морфологији, културелним 
и биохемијским 
особинама, антигеним 
својствима и патогенези 
гљива; 

 Стицање знања о 
класификацији гљива; 

 Стицање знања о 
системским микозама 

 

 Објасни морфологију, 
културелне и биохемијске особине, 
антигена својства и патогенезу 
гљива; 

 Објасни узрочнике сустемских 
микоза 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 6 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

/ 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Хигијена и здравствено васпитање 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 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 
средство; 

 одабере адекватну одећу и 
обућу. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ХИГИЈЕНА ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ И ТЕЛЕСНОГ 
ВАСПИТАЊА 

 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 

 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. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  
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 на организам, у зависности 
од старосног доба и 
психофизичких способност 

  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 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 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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4. 

 
 
 
 
ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ 

 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. 

 

 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; 

 препозна болести настају услед 
поремећаја понашања у исхрани; 

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

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
КОМУНАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

 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 

 овеже 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 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  
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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. 

 

објасни значај хигијене становања 
 

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА 

 Стицање знања о 
карактеристикама раста и 
развоја дечјег узраста; 

 Стицање знања о 
утицају  фактора школске 
средине на здравље 
ученика; 

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

 

 препозна карактеристике раста и 
развоја појединих фаза дечјег 
узраста;  

 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. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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7. 

 
 
 
 
ХИГИЈЕНА РАДНЕ 
СРЕДИНЕ И ТОКОМ 
ВАНРЕДНИХ СТАЊА 

 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. 

 

 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. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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3. 

 
 
 
 
ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

 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. 

 

 објасни  циљеве здравствено 
васпитног рада; 

 направи оперативни план и 
програм здравствено-васпитног рада 
у оквиру своје компетенције;  

 примени облике и методе 
зрадвствено- васпитног рада; 

 користи очигледна здравствено- 
васпитна средства. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ФАРМАКОЛОГИЈА 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму објављен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  9 /   2015  година 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ  
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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 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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
Општа фармакологија 

 Стицање основних знања о 
врстама, облицима  и 
начинима  применеи 
дозирању лекова; 

 Стицање основних знања из 
фармакокинетике; 

Стицање основних знања о 
дејству лекова на организам и 
значају  плацебо ефекта. 

 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 утичу на 

дозирање лека; 
прецизно наведе нежељена дејства 
лекова. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задата 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фармакологија 
кардиоваскуларног, 

респираторног, 
дигестивног и 
урогениталног 

система 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
кардиоваскуларног система;  

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
респираторног система; 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
дигестивног система; 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
урогенталног система.  

 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 контраиндикације лекова који се 
користе у  терапији обољења 
урогениталног система; 

 наведе генеричка имена најважнијих 
представнике наведених група 
лекова.   

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
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3.  

 

 

Фармакологија крви и 
телесних течности 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова са дејством на 
хемостазу и тромбозу; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  лекова са 
дејством на хемостазу и 
тромбозу; 

 Стицање знања о 
најважнијим 
антианемијским  лековима; 

 Стицање основних знања о 
врстама, индикацијама и 
нежељеним ефектима 
средстава за надокнаду 
течности, крвних елемената, 
електролита и хранљивих 
материја;   

 Стицање основних знања о 
контрастним средствима 
која се примењују у 
медицини. 

 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. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
 

 
 

4.  
 
 
 

Фармакологија 
хормона и витамина 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектиматерапијске 
примене  хормона; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  терапијске 
примене витамина. 

 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 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – слајдови,  
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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. 

      видео-презентације, рачунар, лекови 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
 
 

 
 

5.  
 
 
 

Антиинфективни 
лекови и цитостатици 

 Стицање знања о 
механизму деловања 
антимикробних лекова и 
општим  принципима 
антиинфективне терапије; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  антиинфективних 
лекова; 

 Стицање елементарних 
знања о дејству, 
индикацијама, начину 
примене и најчешћим 
нежељеним ефектима 
цитостатика.  

 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.  

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
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6.  
 
 

Фармакологија 
аутономног 

нервног система 

 Стицање знања о 
трансмисији у вегетативном 
нервном систему; 

 Стицање знања о 
најважнијим групам  лекова 
са дејством на вегетативни 
нервни систем; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начинима примене и 
најчешћим  нежељеним 
ефектима  лекова са 
дејством на вегетативни 
нервни систем: 

  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 

 наведе најважније представнике 
наведених група лекова   

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 
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7.  
 
 

Фармакологија 
централног 

нервног система 

 Стицање знања о 
најважнијим групљама 
лекова са дејством на 
нервни систем; 

 Стицање знања о дејству, 
индикацијама, начину 
примене и најчешћим 
нежељеним ефектима  
лекова са дејством на 
нервни систем. 

 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. 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (70 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – слајдови,  
      видео-презентације, рачунар, лекови 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.тестове знања 
2. усмено излагање 
3. активност на часу 
4. домаћи задатак 

 
 

   

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Здравствена психологија 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

70   
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
− Стицање психолошких знања која доприносе 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Здравствена 
психологија 

●  Упознавање са предметом 
здравствене психологије и 
њеном применом у раду 
медицинских радника. 

● 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.  

Садржај предмета се остварује комбиновањем 
фронталног облиика рада, читањем и тумачењем 
текстова, коришћењем уџбеника и видео 
презентација са активним методама рада као што 
су радионице, истраживачким радовима ученика. 
 
Коришћење филма и интернета у настави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психички живот 
човека 

●   Разумевање особе као 
јединствене, непоновљиве и 
сложене организације 
психичких процеса и 
особина карактеристичног 
начина понашања. 

 

● 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 

▪ Поред фронталног рада, дијалошког метода и 
рада на тексту, програм овог модула ће се 
реализовати кроз демонстрацију,  симулацију, 
радионице, играње улога, дискусије, дебате, 
пројекте, есеје, реаговање на одређене теме, 
анализа медијских информација, студије 
случаја и друго.  
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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, 

● 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 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, 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

● 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, 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологија болесног 
човека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Упознавање са основним 
психолошким карактеристикама 
болесне особе и последицама боравка 
у болници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 

Садржај се реализује кроз излагање личних 
искустава ученика и њихових ближњих о боравку 
у болничким условима, истраживачки радови на 
тему смоубиства, еутаназије, анестезије 
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Бол 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 и и по обиму 
адекватне повратне 
информације пацијенту 
после здравствене 
интервенције, 

● се децентрира и  ствари 
посматра из угла болесне 
особе. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученике подстицати да сами налазе материјале из 
различитих извора за рад, као и да прикупљају 
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5. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комуникација са 
болесном особом 
 
 
 
 
 

 

● Разумевање природе бола и 
упознавање са психолошким 
начинима његовог сузбијања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стицање знања о карактеристикама 
комуникацијског процеса 

 
 
 
● 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 бола, 

● на примерима објасни 
биофидбек и аутогени 
тренинг, 

● објасни деловање хипнозе 
на доживљај бола 

информције о актуелним догађајима из живота 
(посебно у области здравства) везано за бол, 
болне процедуре и лечење бола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развијање вештина асертивне комуникације кроз 
радионичарски рад пре свега. Играње улога кроз 
приказ различитих начина комуникације са 
различитим пацијентима…. 
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Унапређење комуникацијске вештине са 
болесном особом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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,  
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● 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 са којима се 
одвија отежана 
комуникацијом, 
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6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сагоревање на послу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стицање знања о синдрому сагоревања 

● 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 
Дискутује о специфичностима 
рада здравственог радика које 
доприносе појави сагоревања 
на послу 
Наведе фазе сагоревања на 
послу 
Наброји начине заштите 
здравственог радника од овог 
синдрома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроз самосталне истраживачке радове ученици 
долазе до информација везаних за синдром 
сагоревања и доводе у везу са својим будућим 
занимањем 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар  

Назив предмета: Медицинска етика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7. /2014. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

35 / / 

Недељни фонд часова 1 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Увод у етику Упознавање са основним 
етичким појмовима и 
теоријама 

 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. 
 

Садржај предмета се остварује комбиновањем  
фронталног облика рада, читањем и тумачење 
текстова,  коришћењем видео презентација са 
активним методама рада као што су дебате, 
радионице.. 
 
 
Коришћење интернета, филма (играног и 
документарног) у настави, истраживачки задаци. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историја етике  Упознавање са различитим 
схватањима о најважнијим 
питањима етике од античког 
периода до савременог доба. 

 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. 

 

Објашњавање и анализа етичких теорија и 
основних појмова, од античког периода до 
савременог доба. Повезивање садржаја са 
свакодневним искуством, давање примера из 
свакодневног живота, анализа ситуација са којима 
се ученици могу сусретати на радном месту 

 
 
3. 

Посебни проблеми 
нормативне етике  

 Развијање свести о 
моралној стварности 
здравствених радника. 

 

 критички процењује непожељне 
појаве у моралном животу људи, 
односу према будућим генерацијама 
и односу према животној средини;  

 исправно вреднује поступке у животу 
и струци здравственог радника; 

 у сваком појединачном случају 
поштује морални кодекс и помаже 
сваком пацијенту без разлике; 

 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). 

Анализа Хипократове заклетве, оригиналне и 
савремене верзије- Женевске декларације.  
 
Читање и анализа других декларација: 
Лисабонске, Хелсиншке.. 
 
Истраживачки радови везани за савремене етичке 
дилеме у медицини: еутаназија, клонирање, 
абортус, експерименти на људима и 
животињама..  
 
Индивидуални рад, рад у паровима или групама, 
организоване дебате, рад на формулисању 
аргумената ЗА и ПРОТИВ. 
 
Подстицање критичког мишљења се најбоље 
постиже у ситуацији када се пред ученике 
постављају захтеви да решавају проблеме, доносе 
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различите одлуке, да вреднују те одлуке, 
процењују њихову адекватност у односу на 
контекст, да процењују њихову далекосежност, 
употребљивост, последице. 
 
 

4. Морални аспекти 
здравственог позива  

 Разумевање принципа 
светости и неповредивости 
људског живота; 
 

 Разумевање моралних 
дилема које доносе новине 
у савременој медицини. 
 

 се односи према пацијенту поштујући 
принцип primumnonnocere;  

 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. 

  

Ученике подстицати да сами налазе материјале 
из различитих извора  за рад, као и да 
прикупљају информације о актуелним догађајима 
из живота (посебно у области здравства) у којима 
препознају  етичке дилеме.  

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Кинезиологија 

Разред: други 
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Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број  7 од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

35 70 / 

Недељни фонд часова 1 2 / 

Подела одељења у групе до 10 ученика у 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; 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
УВОД У 
КИНЕЗИОЛОГИЈУ И 
МЕТОДЕ МЕРЕЊА 
НОРМАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ 
ЛОКОМОТОРНОГ 
СИСТЕМА 

 Стицање знања о појму, 
историјском развоју и 
значају предмета 
кинезиологије као научне 
дисциплине; 

 Стицање знања о методама 
мерења нормалне функције 
локомоторног система. 
 

  дефинише појам и наведе историјат 
и важност изучавања кинезиологије 
као научне дисциплине која 
примењује; нормалан покрет као 
средство лечења. 

 дефинише методе мерења нормалне 
функције локомоторног система; 

 препозна и примени опрему у 
кинезисали; 

 примени методе мерења нормалне 
функције локомоторног система. 

 

Након обраде теоријских знања, увежбавати у 
кабинету са ученицима припрему 
антропометријских техника 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (3 часова) 
 вежбе (28 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезитерапију 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута  
приближи ученицима кроз примере у пракси. 
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 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У кабинету користимо сто за кинезиологију, 
центиметарску траку, класичан угломер, 
антигравитациони угломер. 

 У учионици користимо аудио-визуелна 
наставна средства. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 

тест практичних вештина 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ 
ЛОКОМОТОРНОГ 
СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ 
ПОКРЕТА 

 
 Стицање знања о 

морфолошко-структурним и 
функционалним 
карактеристикама костију; 

 Стицање знања о 
морфологији и грађи 
зглобова као и о њиховој 
биомеханичкој улози у 
остваривању покрета. 

 Стицање знања о телесним 
равнима и осовинама 
покрета; 

 Примена правилног мерења 
обима покрета у 
зглобовима. 

 
 

 
 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. 

 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. 
 

Након обраде теоријских знања, увежбавати у 
кабинету са ученицима припрему 
антропометријских техника 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 вежбе (42 часа) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезиологију 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

знање ученика из анатомије.  
 У кабинету користимо сто за кинезиологију, 

центиметарску траку, класичан угломер, 
антигравитациони угломер. 

 У учионици користимо аудио-визуелна 
наставна средства. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 

тест практичних вештина 

 
 
3. 

 
Мишићни систем 

 
 Стицање знања о 

морфолошко-структурним и 
функционалним 
карактеристикама мишића; 

 Стицање знања о 
генералном и 
молекуларном механизму 
настанка мишићне 
контракције; 

 Стицање знања о улози 
енергетских система у 
прибављању енергије за 
мишићну контракцију. 

 
 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; 
 

Након обраде теоријских знања, увежбавати у 
кабинету са ученицима припрему 
антропометријских техника 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (12 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за анатомију 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У учионици користимо аудио-визуелна 
наставна средства. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 усмено излагање 
 активност на часу 

 
4.  

 
Коштане полуге и 
векторске 
карактеристике сила 
везаних за покрет 

 Стицање знања о општим 
карактеристикама полуга; 

 Стицање знања о начину 
одређивања тежишта тела; 

 Стицање знања о 
векторским 
карактеристикама силе 
мишића и силе гравитације. 
 
 
 

 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. 
 
 

Након обраде теоријских знања, увежбавати у 
кабинету са ученицима припрему 
антропометријских техника 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за анатомију 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У учионици   и кабинету користимо аудио-
визуелна наставна средства. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
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 активност на часу 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Кинезиологија 

Разред: трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у ,,Просветном гласнику“, број 7од 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 90 60 

Недељни фонд часова 2 3 / 

Подела одељења у групе Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) приликом реализације вежби и вежби у блоку. 

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; 
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─ 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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Неурофизиолошке 
карактеристике 
скелетне 
мускулатуре 

 Стицање знања о 
физиолошкој анатомији 
неуро-мишићне синапсе; 

 Стицање знања о 
физиолошкој анатомији 
мишићног тонуса; 

 Стоцање знања о 
правилном мерењу 
мишићне снаге. 
 

 дефинише основне елементе 
неуромишићне плоче; 

 опише периферне механизме 
регулације тонуса; 

 разуме различите патофизиоло-шке 
механизме у регулацији 
неуромишићне трансмисије и тонуса; 

 препозна услове за мануелно мерење 
мишићне снаге; 

 разликује мануелно од 
динамометријског мерења мишићне 
снаге; 
 

Након обраде теоријских знања, увежбавати у 
кабинету са ученицима примену 
антропометријских техника 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 вежбе (15 часова) 
 вежбе у блоку (10 часова) 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У кабинету користимо сто за кинезиологију, 
балкански рам и суспензионе траке. 

 Користимо аудио-визуелна наставна 
средства. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подела мишића 
према улози у 
координираној 
мишићној радњи 

 опише особине скелетних 
мишића; 

 објасни координација , 
аутоматизацију покрета и 
компензацију функције; 

 разуме основне 
кинезиолошке 
карактеристике скелетних 
мишића; 

 изведе мануелни мишићни 
тест мишића покретача 
главе, врата и трупа. 

 опише особине скелетних мишића; 
 објасни координација , аутоматизацију 

покрета и компензацију функције; 
 разуме основне кинезиолошке 

карактеристике скелетних мишића; 
 изведе мануелни мишићни тест 

мишића покретача главе, врата и 
трупа. 

Након обраде теоријских знања, у 
кабинетуувежбавати са ученицима примену 
ММТ-а 
 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (8 часова) 
 вежбе (15 часова) 
 вежбе у блоку (15 часова) 

Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезиологију 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У кабинету користимо сто за кинезиологију. 
 Користимо аудио-визуелна наставна 

средства. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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3. Подела централног 

нервног система и 
његова улога у 
мишићним 
активностима 
 

 Стицање знања  о 
морфолошкој подели ЦНС-
а; 

 Стицање знања о 
неурофизиолошкој основи 
кичмене мождине, 
продужене мождине, 
средњег мозга, малог мозга, 
међумозга, великог  мозга и 
њиховим функцијама. 

 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; 

 уради мерење мишићне снаге мишића 
покретача натколенице, потколенице и 
стопала. 

Након обраде теоријских знања, у 
кабинетуувежбавати са ученицима примену 
ММТ-а 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (15 часова) 
 вежбе (30 часова) 
 вежбе у блоку (15 часова) 

Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезиологију 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У кабинету користимо сто за кинезиологију. 
 Користимо аудио-визуелна наставна 

средства. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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4. Неурофизиолошке 
карактеристике 
путева нервног 
система 

 

 Стицање знања о моторним 
и сензитивним путевима; 

 Стицање знања о путу 
несвесног дубоког 
сензибилитета, 
рецепторима и рефлексима; 

 Правилно испитивање 
мишићне снаге мишића 
покретача раменог појаса, 
надлакта и подлакта, 
мануелном методом. 

 
 наведе моторне и сензитивне путеве 
  наведе пут несвесног дубоког 

сензибилитета, рецепторе и рефлексе; 
 уради  мерење мишићне снаге мишића 

покретача раменог појаса, надлакта и 
подлакта. 

Након обраде теоријских знања, у 
кабинетуувежбавати са ученицима примену 
ММТ-а 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (8 часова) 
 вежбе (24 часова) 
 вежбе у блоку (15 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезиологију 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У кабинету користимо сто за кинезиологију. 
 Користимо аудио-визуелна наставна 

средства. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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5. Функционалне 
специфичности 
подручја великог 
мозга 

 Стицање знања  о 
физиолошкој анатомији 
церебралног кортекса, 
функцији паријето-
окципитотемпоралног 
региона мозга и 
префронталног  региона 
мозга; 

 Стицање знања  о функцији 
лимбичке асоцијационе 
регије, функцији Брока 
региона,  региона за 
препознавање лица и 
Верникеовог региона; 

 Примена динамометријског 
мерења мишићне снаге; 

 Стицање знања и вештина 
за анализу покрета 

 објасни функције појединих лобуса 
великог мозга; 

 разликује врсте мишићних 
контракција; 

 уради динамометријско мерење 
мишићне снаге; 

 анализирају координирану мишићну 
активност кроз утицај мишића 
агониста, антагониста, синергиста и 
фиксатора. 
 

Након обраде теоријских знања, у 
кабинетуувежбавати са ученицима примену 
ММТ-а 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (12 часова) 
 вежбе (6 часова) 
 вежбе у блоку (5 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезиологију 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 У кабинету користимо сто за кинезиологију. 
 Користимо аудио-визуелна наставна 

средства. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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6. Интелектуалне 
функције мозга, 
мождани таласи и 
спавање 
 

 Стицање знања  о функцији 
мозга у комуникацији, 
мишљењу, свесности и 
памћењу; 

 Стицање знања о функцији 
корпуса калозума и 
комисуре антериор за 
преношење мисли, 
памћења, вежбања и других 
информација између две 
церебралне хемисфере; 

 Стицање знања  о спавању и 
типовима спавања и 
пореклу можданих таласа. 

 
 

 

 објасни сензорне и моторне аспекте 
комуникације; 

 сликовито опише улогу синаптичке 
фацилитације и инхибиције у процесу 
памћења; 

 усвоји молекуларни механизам 
памћења; 

 објасни типове спавања и порекло 
можданих таласа. 

 

Обрада теоријских знања 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  (7 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

физиотерапеута и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије.  

 Користимо аудио-визуелна наставна 
средства. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Масажа 

Разред: други 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број  7 од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

35 105 60 

Недељни фонд часова 1 2 / 
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Подела одељења у групе до 8  ученика у групи 

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); 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ПРИПРЕМА ЗА 
МАСАЖУ И 
ФИЗИОЛОШКО 
ДЕЈСТВО МАСАЖЕ 

 Стицање знања о 
историјском развоју 
масаже, појму и подели 
масаже, дејству масаже на 
организам, индикацијама  и 
контраиндикацијама за 
примену масаже; 

 Припрема простора за масажу 
(масерски сто, осветљење, 
температура) и избор 
средстава за масажу; 

 Оспособљавање ученика за 
правилну психофизичку 
припрему пацијента за 
масажу и личну припрему 
за масажу; 

 Оспособљавање ученика за 
одређивање адекватног 
положаја за масажу, као и  
да одреди врсту, 
интензитет и трајање 
масаже;  

 Оспособљавање ученика да 
препозна индикације и 
контраиндикација.  
 

Теорија: 
 објасни физиолошко дејство масаже 

на одређена ткива, органе и системе; 
 наведе и препозна  индикације и 

контраиндикације за масажу. 
 
Вежбе: 
 уреди  простор, сто и да изабере 

одговарајуће средство  за масажу; 
 изврши правилну психофизичку 

припрему за масажу. 
 

Вежбе у блоку: 
 изведе правилну комуникацију са 

пацијентом; 
 уради анамнезу, припреми 

болесника за масажу  и да га постави 
у одговарајући положај, релаксира 
пацијента; 
уради правилно дозирање и трајање 
масаже. 
 

 
 

 

Након обраде теоријских знања, увежбавати у 
кабинету са ученицима припрему просторије за 
масажу. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 вежбе (12 часа) 
 вежбе у блоку (10 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за масажу 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Кодекс етике физиотерапеута приближи 

ученицима кроз примере у пракси. 
 Обновити знање ученика из анатомије. 
 У кабинету користити сто за масажу, средства 

за масажу, чаршаве и пешкире. 
 Користити аудио-визуелна наставна средства. 
 
Оцењивање 
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Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИКЕ  МАНУЕЛНЕ 
МАСАЖЕ 

 Стицање знања о значају и 
дејству основних масажних 
хватова; 

 Стицање знања о дејству 
масажних међухватова; 

 Оспособљавање ученика за 
извођење масажних 
хватова и међухватова. 

Теорија: 
 објасни дејство основих масажних 

хватова и међухватова; 
 разликује основне масажне хватове и 

међухватове; 
 објасни и препозна физиолошка 

дејстава масажних хватова и 
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. 

 

Након обраде теоријских знања, у кабинету, са 
ученицима демонстрацијом и увежбавањем 
ученика на ученику, приказати технике извођења 
масажних хватова и мађухватова. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (12 часова) 
 вежбе (39 часа) 
 вежбе у блоку (25 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за масажу 
 наставна база 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Кодекс етике физиотерапеута приближи 

ученицима кроз примере у пракси. 
 Обновити знање ученика из анатомије.  
 У кабинету користити сто за масажу, средства 

за масажу, чаршаве и пешкире. 
 Користити аудио-визуелна наставна средства. 
 Препоручује се колегама да вежбе у блоку 

реализују на наставној бази. 
 
Оцењивање 
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Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 

 

 
 
3. 

 
ПАРЦИЈАЛНА  И 
ОПШТА  МАСАЖА 

 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. 

Теорија: 
 означи индикације и 

контраиндикације при масажи. 
Вежбе: 
 изведе парцијалнуи општу мануелну 

масажу тела. 
Вежбе у блоку: 
 изабере одговарајућу врсту и изврши 

правилно дозирање масаже у складу 
са индивиндуалном осетљивошћу  
пацијента и анатомским 
особеностима третираног дела тела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Након обраде теоријских знања, у кабинету, са 
ученицима демонстрацијом и увежбавањем 
ученика на ученику, приказати технике извођења 
парцијалне и опште масаже.  
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (13 часова) 
 вежбе (54 часа) 
 вежбе у блоку (25 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за масажу 
 наставна база 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Кодекс етике физиотерапеута приближи 

ученицима кроз примере у пракси. 
 Обновити знање ученика из анатомије.  
 У кабинету користити сто за масажу, средства 

за масажу, чаршаве и пешкире. 
 Користити аудио-визуелна наставна средства. 
 Препоручује се колегама да вежбе у блоку 

реализују на наставној бази. 
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Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичних вештина 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   

Недељни фонд часова 2   

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; 
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 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Телесне течности и 
електролити 

 Упознавање са предметом 
и задатком медицинске 
биохемије и значају 
биохемије у дијагностици 
и терапији; 

 Стицање знања о 
метаболизму воде и 
електролита и њеним 

 
 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. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава 
 демонстација 
 рад у групама 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 

Оквирни број часова по темама 

 Телесне течности и електролити (8 часова 
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поремећајима; 
 Стицање знања о 

осмоларности телесних 
течности и ацидо-базној 
равнотежи и њеним 
поремећајима; 

 Стицање знања о значају и 
функцији олигоелемената. 

 

теорије) 
 

2. Протеини и ензими  Стицање знања о структури, 
особинама, подели и 
значају аминокиселина и 
протеина; 

 Стицање знања о 
функцијама специфичних 
протеина (албумини, 
хемоглобин, 
имуноглобулини, 
фибриноген); 

 Стицање знања о 
oсобинама, грађи 
номенклатури, подели и 
механизму деловања 
ензима; 

 Стицање знања о 
коензимима, проензимима 
и изоензимима; 

 Стицање знања о значају 
одређивања активности 
ензима у клиничкој 
дијагностици. 
 

 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. 

 Протеини и ензими (10часова теорије) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 
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3. Метаболизам 
протеина и 
аминокиселина 

 Стицање знања о билансу 
азота и варењу протеина; 

 Стицање знања о 
ресорпцији аминокиселина 
и метаболичким путевима 
аминокиселина; 

 Стицање знања о 
метаболизму 
аминокиселина и циклусу 
урее; 

 Стицање знања о 
катаболизму хема, 
метаболизму жучних 
киселина и поремећајима. 
 

 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 

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

 Метаболизам протеина и аминокиселина (8 
часова теорије) 

 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава 
 демонстација 
 рад у групама 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 
 
 

 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати и 
њихов метаболизам                                                                                                                                      

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају моносахарида, 
дисахарида и полисахарида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији 
угљених хидрата; 

 Стицање знања о 
метаболизму 

 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 

 Угљени хидрати и њихов метаболизам (10 
часова теорије) 
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респираторни ланац; 
 објасни појам слобдних радикала и 

оксидативни стрес; 
 објасни регулацију концентрације 

глукозе у крви; 
 објасни поремећаје у метаболизму 

угљених хидрата. 

5. Липиди и њихов 
метаболизам 

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају масних киселина, 
триацилглицерола  и 
стероида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији и 
метаболизму липида; 

 Стицање знања о 
липопротеинима и 
хиперлипопротеинемијама; 

 Стицање знања о 
фосфолипидима, структури 
и функцији биолошких 
мембрана 

 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. 

 Липиди и њихов метаболизам (8 часова 
теорије) 
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6. 
 

Сигнални системи и 
хормони 

 Стицање знања о подели и 
механизму деловања 
сигналних система и 
хормона у организму; 

 Стицање знања о 
пептидним хормонима, 
хормонима дериватима 
аминокиселина и 
стероидним хормонима. 

 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. 

 Сигнални системи и хормони (8 часова 
теорије) 
 

7. Биохемија крви и 
урина 

 Стицање знања о значају 
биохемије у дијагностици 
болести срца, бубрега, 
гастроинтестиналног тракта, 
ендокриних болести и 
малигних обољења; 

 Стицање знања о хитним 
анализама. 

 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести срца; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести бубрега; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести гастроинтестиналног тракта; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
ендокриних болести; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
малигних обољења; 

 наведе најзначајније хитне анализе и 
њихову примену. 

 Биохемија крви и урина (8 часова теорије) 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар  

Назив предмета: Основе клиничке медицине  

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 30 / 
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Недељни фонд часова                                          2                                     1 / 

Подела одељења у групе До 10 ученика у групи i  

Циљеви предмета: 
 
 

 Стицање знања о основама медицинске пропедевтике као увода у клиничке предмете; 

 Стицање знања о етиологији, патогенези, клиничкој слиции токуболести. 

 Стицање знања о болестима крви (анемији, леукемији и хеморагијском синдрому ). 

 Упознавање са факторима ризика који доводе до настанка кардиоваскуланих 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 

Упознавање ученика са значајем правилне исхране као битног фактора за очување и унапређење здравља и болестима које настају као последица неправилне 
исхране. 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 

Медицинска 
пропедевтика 

 Стицање основних знања o 

здрављу и болести; 

 Стицање знања о начину 

узимања података о 

обољењу; 

 дефинише елементе и факторе који 

утичу на здравље; 

 објасни поделу и врсту симптома и 

знакова обољења, као и појам 

синдрома; 

Напочетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
 теоријска настава (60 часова) 
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  Стицање знања о 

дијагностичким методама; 

 Стицање знања о терапији и 

рехабилитацији. 

 

 објасни шта су етиологија и 

патогенеза обољења, клиничка слика 

и ток обољења; 

 објасни шта су анамнеза и физикални 

преглед, историја болести;  

објасни које су дијагностичке методе и 
процедуре 

 настава вежби  (30 часа) 

 
Место реализације наставе 
 учионица 

 Настава вежби  се реализује у здравственим 

установама- на базама  

 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 

графофолије, слајдови, атлас, видео-

презентације, рачунар 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. тестове знања 

2. усмено излагање 

3. активност на часу 

4. домаћи задатак 
5.праћење развијености вештина и самосталности 
у раду  
Број часова по темама 
 Медицинска пропедевтика (8 часова)       

 Болести крви и кардиоваскуларног система (16 

часова) 

 Болести респираторног система (8 часова) 
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 Болести ендокриног и  нервног система (12 

часова) 

 Реуматска обољења (12 часова) 

 Обољења локомоторног система (10 часова) 

Повреде (24 часова) 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болести крви и 
кардиоваскуларног 
система 

 Стицање основних  знања о 

анемијама; 

 Стицање основних  знања о 

леукемијама; 

 Стицање основних  знања о 

болестима који доводе до 

крварења; 

 
 Стицање основних  знања о 

болестима срца: реуматској 

грозници, исхемијској 

болести срца, артеријској 

хипертензији  и 

поремећајима срчаног 

ритма; 

Стицање основних знања о 
превенцији кардиоваскуларних 
болести.  

 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 систе 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то на Клиници за 
кардиологију и одељењу за испитивање 
функције срца . 
 Одељење се дели на групе, (до10 ученика у групи 
 
 
Теоријска  настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
 на часовима вежби које се реализују на 

клиници ученици су обавезни да носе радну 

униформу и одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 домаће задатке 

 праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
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3. 

Болести 
респираторног 
система 

 Стицање знања о узроцима 

болести респираторног 

система и секундарним 

факторима који помажу 

њихов настанак; 

 Стицање знања о 

превентивним мерама 

болести респираторног 

система; 

Стицање основних знања о  
етиопатогенези, клиничкој 
слици и дијагностици обољења 
распираторног система 

 бјасни узроке обољења 

респираторног система и мере 

превенције,  

 објасни најчешће симптоме и  знаке 

обољења респираторног система  

 објасни етиопатогенезу, клиничку 

слику и дијагностику обољења 

распираторног система 

 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то на Клиници за 
пулмологију  и одељењу за испитивање 
функције плућа  . 
 Одељење се дели на групе, (до10 ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 на часовима вежби које се реализују на 

клиници ученици су обавезни да носе радну 

униформу и одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 домаће задатке 

 праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 

 

4. Болести ендокриног и 
нервног система 

 Стицање знања  о 

болестима штитне жлезде и 

ендокриног панкреаса; 

 Стицање знања о болестима 

нервног система 

Eпилепсија, паркинсонизам; 

 објасни патогенезу,клиничку слику, 

дијагностику и принципе лечења и 

прогнозу обољења ендокриног 

система – болести штитасте  жлезде и 

шећерна болест; 

 објасни патогенезу, клиничку  слику, 

дијагностику и принципе лечења  

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то на Клиници за 
неурологију  и одељењу интензивне неге  . 
 Одељење се дели на групе, (до10 ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
 на часовима вежби које се реализују на 
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Стицање знања о 
психијатријским болестима – 
депресије, неурозе и 
схизофренија. 

обољења нервног система –

епилепсије и паркинсонизма  

 објасни клиничку слику, дијагностику 

и принципе лечења обољења психе – 

депресије, неуроза и схизофренија; 

препозна симптоме код оболелих од 
болести ендокриног и нервног система. 

клиници ученици су обавезни да носе радну 

униформу и одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 домаће задатке 

 праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 

5. Реуматска обољења  Стицање знања о подели и 

специфичностима 

реуматских обољења; 

 Оспособљавање ученика за 

разликовање појединих 

реуматских обољења. 

 

 умети да наведе симптоматологију и 

поделу реуматских болести 

 умети да разликује врсте реуматских 

обољења. 

 умети да наведе специфичности 

појединих врста реуматских 

обољења. 

 умети  правилно да поступи у 

случајевима различитих  реуматских 

обољења. 

 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то на Клиници за 
реуматологију   и одељењу за биолошку терапију   
. 
 Одељење се дели на групе, (до10 ученика у групи 
 
 
Теоријска  настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
 на часовима вежби које се реализују на 

клиници ученици су обавезни да носе радну 

униформу и одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 
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 тестове знања 

 усмено излагање 

 домаће задатке 

 праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 

6. Обољења 
локомоторног 
система 

 Стицање знања о 

обољењима  костију, 

мишића и зглобова; 

 

 умети да наброји обољења 

костију,мишића и зглобова и да их 

прецизно дефинише. 

 умети да наведе специфичности и 

симптоме појединих обољења 

локомоторног апарата. 

  умети  правилно да поступи у 

случајевима различитих обољења 

костију,мишића и зглобова. 

 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то на Клиници за 
неурологију    и одељењу за одреживање густине 
коштане масе   . 
 Одељење се дели на групе, (до10 ученика у групи 
 
 
Теоријска  настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
 на часовима вежби које се реализују на 

клиници ученици су обавезни да носе радну 

униформу и одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 домаће задатке 

 праћење развијености вештина и 
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самосталности у раду 

 

7. Повреде  Стицање знања о 

појму,врстама и узроцима 

повреда; 

 Стицање знања о 

специфичностима повреда 

појединих делова тела; 

 Стицање знања о 

делимичним и потпуним 

одузетостима појединих 

нерава; 

Стицање знања о 
контрактурама и коштаној 
атрофији 

 умети прецизно да дефинише врсте и 

узроке повреда. 

 умети да дефинише специфичности  и 

симптоме  повреда појединих делова 

тела. 

 умети да дефинише специфичности и 

симптоме  делимичних и потпуних 

одузетости   појединих  нерава. 

 умети  правилно да поступи у 

случајевима различитих повреда и 

одузетости. 

 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то на Клиници за 
трауматологију и ортопедију,Клиници за 
пластичну хирургију и Клиници   за 
неурохирургију. 
 Одељење се дели на групе, (до10 ученика у групи 
 
 
Теоријска  настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
 на часовима вежби које се реализују на 

клиници ученици су обавезни да носе радну 

униформу и одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 домаће задатке 
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 праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 

 

8. Урођени и 
деформитетри 
стечени  

 Стицање знања о урођеним 

и стеченим телесним 

деформитетима  

 Оспособљавање ученика за 

разликовање појединих 

телесних деформитета  

 Развијање емпатског става 

према пацијенту  

 Развијање позитивних 

особина личности и хуманог 

односа према пацијенту  

 

 Умети да наброји етиолошке факторе 

који доводе до деформитета 

 Умети да разикује урођене и стечене 

телесне деформитете 

 Умети да наброји и опише урођене и 

стечене телесне деформитете 

 Умети правилно да поступи у 

случајевима различитих телесних 

деформитета 

 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то на Клиници за 
трауматологију и ортопедију. Одељење се дели 
на групе, (до10 ученика у групи 
 
 
Теоријска  настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
 на часовима вежби које се реализују на 

клиници ученици су обавезни да носе радну 

униформу и одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода врши се кроз: 
 активност ученика на часу 

 редовност и прегледност радне свеске 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 домаће задатке 

 праћење развијености вештина и 
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самосталности у раду 

 

     

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Физикална терапија 

Разред: трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број  7 од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 90 90 

Недељни фонд часова 2 3 
 

/ 
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Подела одељења у групе до 10  ученика у групи 

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; 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ДЕФИНИЦИЈА И 
ПОДЕЛА ФИЗИКАЛНЕ 
МЕДИЦИНЕ 

 Стицање знања о 
дефиницији физикалне 
медицине и њеној улози у 
лечењу и рехабилитацији 
повређених и оболелих; 

 Стицање знања о историјату 
физикалне медицине, о 
њеној подели као и о 
подели физикалне терапије; 

 Стицања знања о 
методологији изушавања 
физичких агенса. 

 Препознавање апарата за 
физикалну терапију. 

 
 
 
 

 

 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.  

 изведе припрему пацијента за 
физикалну терапију; 

 изведе припрему  апарата за 
физикалну терапију . 

 
 
 
 
 
 

 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (12 часова) 
 вежбе (4 часа) 
 вежбе у блоку (15 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет физикалне терапије 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 
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 Препоручује се наставницима да обнове знање 
ученика из физике. 

 У кабинету користити као наставно средство 
апарате за физикалну терапију. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију. 

 Препоручује се наставницима да обнове знање 
ученика из здравствене неге и рехабилитације. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОТОТЕРАПИЈА 

 

 Стицање знања о сунчевом 
спектру и светлосним 
зрацима; 

 Стицање знања о видљивом 
делу спектра, његовом 
дејству као и о општем 
дејству светлости; 

 Стицање знања о 
фотосензибилизацији и 
њеном значају; 

 Стицање знања о УВ 
зрцима; 

 Стицање знања о ИР 
зрцима; 

 Стицање знања о 
биоптрону; 

 Стицање знања о ласерском 
зрачењу. 

 Примена локалног  и општег  
УВ зрачења; 

 Примена локалног и општег  

 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 , 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (20 часова) 
 вежбе (36 часа) 
 вежбе у блоку (25 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет физикалне терапије 
 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из физике. 
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ИР зрачења; Израчунавање 
биодозе 

 Примену биоптрона; 

 Извођење  мера  сопствене 
заштите и заштите пацијента 
од штетног дејства УВ,ИР и 
ласерског зрачења. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, мере заштите , 
индикације и контраиндикације за 
примену  ласера. 

 изведе заштиту себе и пацијента од 
штетног дејства ласерског зрачења. 

 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; 

 изведе комбиновану примену УВ и 
ИР зрака; 

 примени биоптрон лампу; 

 изведе  све технике примене и 
правилно дозира ласерско зрачење; 

 
 

 У кабинету користити као наставно средство 
апарате за фототерапију. 

  На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију. 

 Препоручује се наставницима да посебно 
обрате пажњу на спровођење мера заштите 
терапеута и пацијента при примени 
фототерапије. 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичнихвештина 
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3. 

 
ТЕРМОТЕРАПИЈА 

 Стицање знања о 
термотерапији и њеним 
карактеристикама; 

 Стицање знања о 
физиолошком дејству 
топлоте на људски 
организам; 

 Стицање знања о правилној 
примени локалних и општих 
термопроцедура; 

 Стицање знања о топлотном 
удару и  поступку у случају 
да   до њега дође; 

 Стицање знања о 
опасностима и грашкама 
које се могу јавити током 
термотерапије; 

 Стицање знања о 
индикацијама и 
контраиндикацијама за 
примену термотерапије;  

 Стицање знања о 
карактеристикама. 
криотерапије,физиолошком 
дејству дејству хладноће, 
индикацијама и  
контраиндикацијама. 

 Извођење припреме 
пацијента  за извођење 
термопроцедура ;                    
 

  Примена термотерапијских 
и криотерапијских 
процедура. 

 
 

 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 
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. 

 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 

 
 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (20 часова) 
 вежбе (35 часа) 
 вежбе у блоку (25 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет физикалне терапије 
 наставна база 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове знање 
ученика из физике. 

 У кабинету користити као наставно средство 
апарате за термотерапију. 

  На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
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 тест практичних вештина 
 

 
4. 

 
ХИДРОТЕРАПИЈА 

 Стицање знања о 
хидротерапији , њеним 
карактеристикама  и 
физиолошком дејству воде 
на људски организам; 

 Стицање знања  о локалним 
и општим хидротерапијским 
процедурама; 

 Стицање знања о 
индикацијама и 
контраиндикацијама за 
хидротерапију. 

 Припрема пацијента за 
хидропроцедуре; 

 Извођење подводне  
масаже. 
 

 
 

 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. 
 

 
 
 
 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (8 часова) 
 вежбе (15 часова) 
 вежбе у блоку (25 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет здравствене неге 
 наставна база 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове знање 
ученика из физике. 
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 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију, посебно хидро-блока. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичнихвештина 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Физикална терапија 

Разред: четврти 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број  7 од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

58 116 60 

Недељни фонд часова 2 4 
 

/ 

Подела одељења у групе до 10  ученика у групи 

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; 
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 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 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА 
ЈЕДНОСМЕРНИМ 
СТРУЈАМА 

 Стицање знања о физичким 
карактеристикама, 
физиолошком 
дејству,апаратима и опреми 
за примену галванске 
струје; 

 Стицање знања о могућим 
опасностима и грешкама 
при раду галванском 
струјом и мерама за њихово 
спречавање; 

 Стицање знања о 
електролизи; 

 Стицање знања о 
електрофорези, апаратима 
и опреми за њену 
апликацију индикацијама и 
контраиндикацијама; 

 Стицање знања о 
хидрогалванским 
процедурама, опасностима 
и грешкама,индикацијама и 
контраиндикацијама ;  

 Стицање знања о 

 наведе физичке карактеристике, 
физиолошко дејство,апарате и 
опрему за примену галванске струје;. 

 препозна  опасности и грешке при 
раду са галванском струјом; 

 наведе карактеристике електролизе; 

 дефинише електрофорезу,  наведе 
предности и недостатке; индикације 
и контраиндикације за примену 
електрофорезе; 

 наведе карактеристике, индикације и 
контраиндикације за примену 
хидрогалванских процедура; 

 процени могуће опасности и грешке 
при примени хидрогалванских 
процедура; 

 наведе карактеристике,  индикације и 
контраиндикације и  препозна могуће 
опасности и грешке при примени 
ДДС-а; 

 наведе физиолошко дејство, 
примену, индикације и 
контраиндикације неофарадске 
струје  у физикалној терапији; 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са спровођењем 
електро-процедура на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (25 часова) 

 вежбе (50 часа) 

 вежбе у блоку (12 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи)  
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 наставна база 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 
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експоненцијалним струјама; 

 Стицање знања о 
дијадинамичним струја, 
опасностима и грешкама , 
индикацијама и 
контраиндикацијама за 
примену ДДС-а. 

 Извођење и дозирање 
галванске струје; 

 Проценити опасности и 
грешке при раду са 
галванском струјом и мере 
за њихово спречавање; 

 Извођење електрофорезе, 
дозирање и припрема 
лекова; 

 Примена хидрогалванских 
процедура; 

 Примена дијадинамичних 
процедура. 

  
 
 
 

 репродукује основе 
електродијагностике. 

 примени и дозира галванску струју; 

 препозна  опасности и грешке при 
раду са галванском струјом; 

 изведе електрофорезу лекова; 

 изведе хидрогалванске процедуре; 

 процени могуће опасности и грешке 
при примени хидрогалванских 
процедура; 

 изведе примену ДДС. 
 

  
 
 
 
 
 

 Препоручује се наставницима да обнове знање 
ученика из физике. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију.  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичнихвештина 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈА 
НАИЗМЕНИЧНИМ 
СТРУЈАМА 

 Стицање знања о 
нискофреквентним струјама 
и њиховом физиолошком 
дејству,апаратима,дозирањ
у, техникама примене 
индикацијама и 
контраиндикацијама.и 
о могућим опасностима и 
грешкама при раду  са 
њима; 

 Стицање знања о 
средњефреквентним 
струјама,њиховом 
физиолошком дејству, 

 наведе карактеристике 
нискофреквенвтних 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  карактеристике   КТД -а, 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са спровођењем 
електро-процедура на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (18 часова) 

 вежбе (43 часа) 

 вежбе у блоку (13 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
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апаратима, дозирању, 
техникама примене, 
индикацијама и 
контраиндикацијама за 
њихову примену; 

 Стицање знања о 
високофреквентним 
струјама. 
њиховом физиолошком 
дејству апаратима, 
дозирању техникама 
примене ,индикацијама и 
контраиндикацијама за 
њихову применa. 
Примена 
нискофреквентних, 
средњефреквентних и 
високофреквентних 
наизменичних струја 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

апарате и опрему и физиолошко 
дејство индикације и 
контраиндикације ; 

 наведе карактеристике микроталасне 
дијатермије, биолошко дејство као и 
индикације и контраиндикације за 
њену примену;  

 примени ТЕНС. 
 примени  интерферентне струје 
 примени КТД. 
 примени микроталасну дијатермију 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 наставна база 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из физике. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију.  
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичнихвештина 
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3. 

 
СОНОТЕРАПИЈА 

 Стицање знања о 
сонотерапији , њеним 
карактеристикама, 
начинима примене и 
физиолошком дејству УЗ-а. 
ндикацијама и 
контраиндикацијама за 
примену сонотерапије; 

 стицање знања  о 
опасностима и грешкама 
при раду са УЗ-ом; 

 Примена сонотерапије; 

 Извођење сонофорезе; 

  Извођење комбиноване 
примене УЗ-а и ДДС-а. 
 
 

 наведе карактеристике, начине 
примене , физиолошко дејство 
сонотерапије,апартате, дозирање и 
опасности и мере заштите од УЗ-а; 

 наведе индикације и 
контраиндикације за примену 
сонотерапије;. 

 провери исправност ултразвучне 
главе; 

 примени УЗ масажу; 

 примени  субаквални УЗ; 

 процени опасности и грешке при 
раду УЗ-ом; 

 примени  мере заштите при раду УЗ-
ом; 

 примени сонофорезу; 
примени комбинацију УЗ-а и ДДС-а 
 
 
 

 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са спровођењем 
електро-процедура на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 часова) 

 вежбе (8 часа) 

 вежбе у блоку (18 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 наставна база 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из физике. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију.  
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичнихвештина 
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4. 

 
МАГНЕТОТЕРАПИЈА 

 Стицање знања о 
карактеристикама и подели 
, потребним апаратима и 
опреми за примену 
магнетотерапије; 

 Стицање знања о техникама 
примене,дозирању,  
индикацијама и 
контраиндикацијама за 
примену маднетотерапије. 

 Примена магнетотерапије  
 

 

 наведе карактеристике , поделу и 
физиолошко дејство магнетотерапије; 

 наведе врсте апарата и 
опрему,технике примене и дозирање  
магнетотерапије; 

  наведе индикације и 
контраиндикације за примену 
магнетотерапије. 

 примени нискофреквентни 
електромагнет; 

 примени високофреквентни 
електромагнет. 
 
 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са спровођењем 
електро-процедура на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 часова) 

 вежбе (8 часа) 

 вежбе у блоку (12 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 наставна база 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из физике. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију.  
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичнихвештина 
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5.  

 
БАЛНЕОЛОГИЈА СА 
КЛИМАТОЛОГИЈОМ 

 Стицање знања о 
особинама пореклу  и 
врстама пелоида;. 

 Стицање знања о изворима, 
класификацији и 
физиолошком дејству 
минералних вода на 
организам; 

 Стицање знања о 
климатотерапији и њеном 
дејству на организам; 

 Стицање знања о 
таласотерапији, значају 
морске воде и алги у 
лечењу повређених и 
оболелих . 

 Примена глине, аеросола и 
минералних купки у 
физикалној терапији 

 

 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  

 урадити   припрему пелоида за 
његову примену и његово чување 

 примени глину у балнеотерапији. 

 примени аеросолотерапију 

 примени минералне купке 
 
 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са спровођењем 
балнеотерапије. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (7 часова) 

 вежбе (7 часа) 

 вежбе у блоку (5 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 наставна база 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове знање 
ученика из физике. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења за 
физикалну терапију.  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
 тест практичнихвештина 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Кинезитерапија 

Разред: четврти 

Наставни план и програм предмета објављен је у ,,Просветном гласнику“, број 7од 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

87 87 60 

Недељни фонд часова 3 3 / 

Подела одељења у групе Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) приликом реализације вежби и вежби у блоку. 

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; 

 Развијање емпатског става према пацијенту; 

 Развој позитивних особина личности и хуманог односа према пацијенту. 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Дефиниција,улога, 
ефекти, принципи и 
циљеви 
кинезитерапије 

 Дефинисање појма,  развоја 
и улоге кинезитерапије у 
рехабилитацији повређених 
и оболелих; 

 Дефинисање биолошког 
деловања кинезитерапије на 
организам; 

 Дефинисање појмова 
мишићне снаге, брзине, 
издржљивости и спретности 
при физичким активностима; 

 Дефинисање принципа и 
циљева кинезитерапије; 

 Правилно руковање 
реквизитима и опремом која 
се користи у кинезитерпији; 

 Препознавање ефеката 
кинезитерапије на 
организам. 

 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, 
кардиоваскуларнои и респираторни 
систему; 

 препозна одступања од нормалне 
снаге, брзине покрета, издржљивости 
и спретности при физичким 
активностима код болесних особа. 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним 
условима на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (12 часова) 
 вежбе (12 часова) 
 вежбе у блоку (5 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезитерапију 
 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије и физиологије, 
кинезиологије и физике. 

 У кабинету користити као наставна 
средства опрему и реквизите за 
кинезитерапију. 

 На наставној бази, са ученицима 
посебно обратити пажњу на организацију 
одељења за физикалну терапију. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 праћење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства и методе 
у кинезитерапији 

 Дефинисање основних и 
помоћних средстава у 
кинезитерапији; 

 Дефинисање аналитичког  и 
комплексног покрета и врсте 
покрета у односу на раван; 

 Дефинисање различитих 
врста терапијских покрета у 
кинезитерапијском 
третману; 

 Дефинисање  различитих 
врста контракција у 
кинезитерапијском 
третману; 

 Дефинисање  метода 
релаксације. 

 Примена основних и 
помоћних средстава у 
кинезитерапији; 

 Примењивање различитих 
врста терапијских покрета у 
кинезитерапијском 
третману; 

 Примена  различитих врста 
контракција при 
кинезитерапијском 
третману; 

  Разликовање обима 
покрета; 

 Примену метода 
релаксације. 

 

 примени основна и помоћна средства 
у кинезитерапији; 

 наведе карактеристике аналитичког  и 
комплексног покрета и  врсте 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. 
 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. 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним 
условима на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (24 часова) 
 вежбе (51 часа) 
 вежбе у блоку (25 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезитерапију 
 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из кинезиологије. 

 У кабинету користити као наставна средства 
опрему и реквизите за кинезитерапију. 

  На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију рада у 
кинезитерапијској сали. 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 праћење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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3. 

Тестирање 
функције 

 Процењивање 
функционалног статуса 
пацијента; 

 Препознавање промена  
функционалног статуса након 
кинезитерапијског третмана. 

 наведе технике за процену стања 
пацијента у кинезитерапији и прати 
промену стања пацијента у 
кинезитерапији кроз резултате 
функционалног статуса; 

 процени функционални статус 
пацијента; 

 изведе самостално вођење  
медицинске документације; 

 процењује промену стања пацијента у 
кинезитерапији кроз резултате 
функционалног статуса. 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним 
условима на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (3 часа) 
 вежбе (6 часова) 
 вежбе у блоку (10 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезитерапију 
 наставна база 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије и физиологије  
кинезиологије. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију рада у 
кинезитерапијској сали. 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 праћење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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4. Дозирање у 
кинезитерапији 

 Дефинисање методама и 
величина оптерећења;  

 Дефинисање  начина и 
фактора дозирања у 
кинезитерапији; 

 Стицање знања о контроли 
физичког оптерећења у 
кинезитерапији; 

  дефинисање замора и  
уочавање његових знакова; 

 Стицање знања о 
индикацијама и 
контаиндикацијама, 
опасностима и грешкама за 
примену кинезитерапије; 

 Оспособљавање ученика да 
дефинише замор и да уочи 
његове знаке. 
 
 

 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 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. 
 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са спровођењем 
електро-процедура на наставној бази. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (16 часова) 
 вежбе (6 часова) 
 вежбе у блоку (10 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезитерапију 
 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије и физиологије. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на организацију одељења 
за физикалну терапију.  
 

Оцењивање 
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 

 Дефинисање улоге 
кинезитерапије код 
физиолошког и измењеног 
обима покрета; 

 Дефинисање почетног 
положаја у кинезитерапији; 

 Дефинисање контрактура; 
 Дефинисање улоге 

кинезитерапије код смањене 
мишићне снаге, измењеног 
мишићног тонуса и 
дискоординације покрета; 

 Дефинисање места и улоге 
кинезитерапије код 
обољења и повреда 
централног и периферног  
нервног система,  
реуматских обољења, 
респираторних обољења, 
миопатија, обољења 
кардиоваскуларног система, 
у трауматологији, код 
ампутација и у корекцији 
постуре; 

 Оспособљавање ученика за 
правилан избор почетног 
положаја за 
кинезитерапијски третман,  
позиционирање пацијента и 
за савлађивање контрактура. 

 

 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  
периферног нервног система; 

 наведе место и улогу кинезитерапије 
код реуматских обољења, 
респираторних обољења и обољења 
кардиоваскуларног система; 

 наведе место и улогу кинезитерапије 
код миопатија, ампутација, у 
ортопедији и трауматологији; 

 изабере правилан почетни положај за 
кинезитерапијски третман; 

 примени позиционирање; 
 препозна контрактуре и да ради на 

њиховом савлађивању. 

Након обраде теоријских знања, у 
кабинетуувежбавати са ученицима примену 
ММТ-а 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (32 часа) 
 вежбе (12 часова) 
 вежбе у блоку (10 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за кинезитерапију 
 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове 
знање ученика из анатомије и физиологије, 
патологије, основа клиничке медицине и 
специјалне рехабилитације. 

 На наставној бази, са ученицима 
посебно обратити пажњу на организацију 
рада у кинезитерапијској сали. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 праћење практичног рада 
 тест практичних вештина 
 

Општи стандарди 
постигнућа  
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Образовни профил: ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - теорија 

Разред: Четврти (4.) 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

87 87 30 

Недељни фонд часова 3 3  

Подела одељења у групе 3 

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 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Медицинска 
рехабилитација у 
трауматологији  

 

 Дефинисање 
рехабилитације 
пацијената 
са  повредама коштано-
зглобног система; 

 Дефинисање 
рехабилитације 
пацијената са повредама 
и обољењима мишића; 

 Дефинисање 

 наведе циљеве, методе, 
технике и значај медицинске 
рехабилитације; 

 утврди своје место и улогу у 
рехабилитационом тиму. 
Препознавање потребе за 
професионалну 
рехабилитацију пацијената 
после трауме;      

 Препознавање  специфичности 

 теоријска настава 15 часова 
 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

истраживачки задаци о текућем модулу 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 
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рехабилитације 
пацијената са термичким 
повредама; 

 Дефинисање 
рехабилитације 
пацијената 
са  повредама коштано-
зглобног система; 

 Дефинисање 
рехабилитације 
пацијената са повредама 
и обољењима мишића; 

 Дефинисање 
рехабилитације 
пацијената са термичким 
повредама; 

 Препознавање потребе 
за професионалну 
рехабилитацију 
пацијената после 
трауме;      

 Препознавање  специфи
чности рехабилитације 
геријатријских 
пацијената са 
повредама. 

 Правилна примена 
рехабилитационих 
процедура код 
пацијената после трауме. 

рехабилитације геријатријских 
пацијената са повредама. 

 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 
пацијената са повредама и 
обољењима мишића; 

 примени (у складу са својим 
компетенцијама) ординирану 
терапију у рехабилитацији 
пацијената са термичким 
повредама. 

  
 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 тестове знања 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
учионица 
кабинет у школи 
наставна база 
 
Препоруке за реализацију наставе 
-Кодекс етике физиотерапеута приближи 
ученицима кроз примере у пракси. 
-Обнављање знања основа клиничке медицине.  
-Обнављање знања ученика из здравствене неге и 
рехабилитације из првог разреда.  
-У учионици  користити као наставно средство 
видео бим, пројектор, слике које илуструју 
траумеи ендопротезеи средства која се користе у 
рехабилитацији пацијената после траума. 
-На наставној бази  ученицима посебно обратити 
пажњу на организацију одељења за физикалну 
терапију.  
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2. 

Рехабилитација 
пацијената са 
ампутираним 
деловима тела 

 

 Препознавање узрока који 
 доводе до ампутација; 

 Принципима ампутација и  
компликацијама; 

 Дефинисање и примењивање 
 преоперативне припреме  
пацијента за ампутацију; 

 Дефинисање и примењивање 
постоперативних 
 рехабилитационих поступака код пацијената са ампутацијом. 

 Примењивање обуке 
 пацијента 

за употребу протетских и 
 ортотских средстава. 

 Разликовање врста ортоза  
и протеза.  

 
 

 - наведе рехабилитационе поступке и 
да их примени (у складу са својим 
компетенцијама) у преоперативној 
припреми пацијената за 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. 

 уради обуку пацијента за 
употребу протетских 
и  ортотских средстава. 

 

 теоријска настава 12 часова 
 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

истраживачки задаци о текућем модулу 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 тестове знања 
Место реализације наставе 

учионица 
кабинет у школи 
наставна база 

Препоруке за реализацију наставе 
-Кодекс етике физиотерапеута приближи 
ученицима кроз примере у пракси, посебно код 
пацијената са ампутацијама. 
-Обнављање знања основа клиничке медицине. 
-Обнављање знања ученика из здравствене неге и 
рехабилитације из првог разреда.  
-У учионици  користити као наставно средство 
видео бим, пројектор, слике које илуструју 
ампутације и средства која се користе у 
рехабилитацији пацијената после ампутације 
делова тела. 
-На наставној бази обратити пажњу на емпатски 
приступ пацијентима после ампутација. 
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3. Медицинска 
рехабилитација 
интернистичких 
пацијената 

 

 Дефинисање и 
примењивање  рехабили
тације пацијената са 
запаљењским и 
дегенеративним 
реуматизмом; 

 Дефинисање и 
примењивање 
рехабилитације 
пацијената са 
ванзглобним и 
метаболичким 
реуматским болестима; 

 Дефинисање и 
примењивање 
рехабилитације 
пацијената са 
обољењима 
кардиоваскуларног 
система; 

 Дефинисање и 
примењивање 
рехабилитацији 
пацијената са 
обољењима 
респираторних органа; 

 Дефинисање и 
примењивање 
специфичности 
рехабилитације 
интернистичких 
пацијената у геријатрији. 

 Примењивање Ален-
биргерових вежби и 
дренажних положаја у 
рехабилитацији. 

 Примењивање Ален-
биргерових вежби и 

 Препозна рехабилитационе 
процедуре код 
интернистичких пацијената. 

 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 
кардиоваскуларног система; 

 примени  (у складу са својим 
компетенцијама) ординирану 
терапију у рехабилитацији 
пацијената 
са   обољењима   респираторн
их 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 

 

 теоријска настава 16 часова 
 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

истраживачки задаци о текућем модулу 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

Место реализације наставе  
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
-учионица 
-кабинет у школи 
-наставна база 
 
Препоруке за реализацију наставе 
-Кодекс етике физиотерапеута приближи 
ученицима кроз примере у пракси. 
-Обнављање знања основа клиничке медицине. 
 -Обнављање знања ученика из здравствене неге 
и рехабилитације из првог разреда. 
-У учионици  користити као наставно средство 
видео бим, пројектор, слике које илуструју 
интернистичке болести и средства која се користе 
у рехабилитацији интернистичких пацијената. 
-На наставној бази  ученицима посебно обратити 
пажњу на организацију одељења за физикалну 
терапију.  
 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

дренажних положаја у 
рехабилитацији 

 

 Медицинска 
рехабилитација 
неуролошких 
пацијената 

 

 Дефинисање 
рехабилитације 
пацијената са 
неуролошким 
обољењима. 

 Оспособљавање ученика 
да адекватно примене 
методе и поступке у 
рехабилитацији неуролошких 
пацијената; 

 Развијање радних навика 
и емпатског става према 
пацијенту; 

 Развијање позитивних 
особина личности и хуманог 
односа према пацијенту. 

 

  наведе специфичности 
рехабилитације пацијената са 
обољењима и повредама ЦНС-
а и периферног нервног 
система. 

 примени ( у складу са својим 
компетенцијама) ординирану 
терапију у 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. 
 

 теоријска настава  26 часова 
 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

истраживачки задаци о текућем модулу 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 тестове знања 
Место реализације наставе  
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
-учионица 
-кабинет у школи 
-наставна база 
 
Препоруке за реализацију наставе 
-Кодекс етике физиотерапеута приближи 
ученицима кроз примере у пракси. 
-Обнављање знања основа клиничке медицине. 
-Обнављање знања ученика из здравствене неге и 
рехабилитације из првог разреда. 
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-У учионици  користити као наставно средство 
видео бим, пројектор, слике које илуструју 
интернистичке болести и средства која се користе 
у рехабилитацији интернистичких пацијената. 
-На наставној бази  ученицима посебно обратити 
пажњу на организацију одељења за физикалну 
терапију.  

 

 
 

5. Медицинска 
рехабилитација деце 

 

 Стицање знања о 
рехабилитацији деце са 
неуролошким 
поремећајима; 

 Стицање знања о 
рехабилитацији деце са 
обољењима мишића; 

 Стицање знања о 
рехабилитацији деце са 
конгениталним 
аномалијама; 

 Стицање знања о 
рехабилитацији деце у 
посттрауматским 
стањима; 

 Стицање знања о 
рехабилитацији деце са 
реуматолошким 
обољењима 

 Оспособљавање ученика 
адекватне методе и 
технике у дечијој 
рехабилитацији; 

 Развијање радних навика 
и емпатског става према 

 разликује специфичности 
хабилитације и 
рехабилитације код деце;  

 наведе циљеве, методе, 
технике и значај медицинске 
рехабилитације у дечјем 
узрасту; 

 препозна  своје место и улогу у 
рехабилитационом тиму. 

 примени  (у складу са својим 
компетенцијама)   ординирану 
терапију у рехабилитацији 
деце са:  неуролошким 
поремећајима, мишићним 
обољењима, конгениталним 
аномалијама, 
посттрауматским стањима, 
реуматолошким обољењима; 

 изведе обуку пацијената  и 
родитеља за коришћење 
ортотских средстава 
 

 

 теоријска настава 18 часова 
 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

истраживачки задаци о текућем модулу 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 тестове знања 
Место реализације наставе 
-учионица 
-кабинет  у школи 
-наставна база 
 
Препоруке за реализацију наставе 
-Кодекс етике физиотерапеута приближи 
ученицима кроз примере у пракси. 
-Обнављање знања основа клиничке медицине.  
-Обнављање знања ученика из здравствене неге и 
рехабилитације из првог разреда. 
-У учионици  користити као наставно средство 
видео бим, пројектор, слике које илуструју дешија 
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пацијенту; 

 Развијање позитивних 
особина личности и 
хуманог односа према 
пацијенту. 
 

 

обољења и стања и средства која се користе у 
хабилитацији и рехабилитацији пацијената после 
траума. 
-На наставној бази  ученицима посебно обратити 
пажњу на организацију одељења за физикалну 
терапију. 
-На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на емпатски приступ деци и 
родитељима оболеле деце. 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 Ученик ће имати знање о медицинској рехабилитацији посттрауматских стања, интернистичких, 
неуролошких  пацијената   

        и оболеле деце; 

 Ученик ће имати знање о рехабилитацији пацијената са ампутираним деловима тела; 

 Ученик ће моћи да води толерантну комуникацију са пацијентом, његовом родбином и члановима тима; 

 Ученик ће имати знање  као члан рехабилитационог тима уме да спроведе рехабилитацију оболеле деце, одраслих 
и  старих лица; 

 Ученик ће имати знање да води медицинску документацијеу 

 Ученик ће имати радние навике, упорност,,систематичност и прецизност у раду; 

 Ученик ће развијне позитивне особине личности и хуман однос према пацијенту. 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Предузетништво 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 58  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Деле се у две групе 
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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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Предузетништво и 
предузетник   
 

 Разумевање појма и 
значаја  предузетништва;  

 Препознавање 
особености предузетника.  

 

 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. 

 

 На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе редовно 
формирају радну свеску 

Реализација наставе: 
    Вежбе (56 часова) 

 Методе рада: 
Радионичарски 
(све интерактивне методе рада) 

 Подела одељења на групе 
      Одељење се  дели на 2 групе 
      ( 2 наставника) 

 Место реализације наставе 
      Вежбе се реализују у кабинету /  
      учионици  
 
Препоруке за реализацију наставе 
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 Предузетништво и предузетник: Дати 
пример успешног предузетника и/или 
позвати на час госта – предузетника који би 
говорио ученицима о својим искуствима или 
посета успешном предузетнику и вођење 
интервјуа са њиме. За потребе праћења и 
напредовања ученици или пишу есеј на тему 
успешног предузетника или праве есеј у 
форми кратког филма у Movie Maker – у или 
неком сличном програму. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развијање и 
процена  пословних 
идеја, маркетинг план 
 

 Развијање способности 
за уочавање, формулисање 
и процену; пословних 
идеја   

 Упознавање ученика са 
елементима маркетинг 
плана; 

 Развијање смисла за 
тимски рад.  

 

 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.  

 

 Развијање и процена пословних идеја, 
маркетинг план: Користити олују идеја и 
вођене дискусије да се ученицима помогне у 
креативном смишљању бизнис идеја и 
одабиру најповољније. Препоручити 
ученицима да бизнис идеје траже у оквиру 
свог подручја рада али не инсистирати на 
томе.Ученици се дела на групе окупљене око 
једне пословне идеје у којима остају до краја. 
Групе ученика окупљене око једне пословне 
идеје врше истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима, користећи гугл 
упитник. Пожељно је посетити и неку 
пригодну манифестацију, сајам или неки 
музеј, као и остваривати сарадњу на 
локалном нивоу кроз мотивисање ученика да 
се активно укључују и кроз ваннаставне 
активности учешћем на некој радионици или 
такмичењу у оквиру предмета. 

 

 За потребе праћења ученика и њиховог 
напредовања, ученици могу добијати и 
радне листове и друге адекватне материјале 
преко гугл учионице. 
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3. 

Управљање и 
организација, 
правни оквир за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 
 

 Упознавање ученика са 
суштином основних 
менаџмент функција и 
вештина; 

 Упознавање ученика са 
специфичностима 
управљања 
производњом/услугама и 
људским ресурсима; 

 Упознавање ученика са 
значајем коришћења 
информационих 
технологија за савремено 
пословање; 

 Давање основних 
упутстава где доћи до 
неопходних информација. 

 

 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. 

 Управљање и организација:  

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима уз 
помоћ наставника  

 Методе рада : 
Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 

 Давати упутстава ученицима где и како да 
дођу до неопходних информација. Користити 
сајтове за прикупљање информација 
(www.apr.gov.rs. ,  

        www.sme.gov. rs.  и други).  

 Посета социјалним партнерима на 
локалном нивоу (општина, филијале 
Националне службе за запошљавање, 
Регионалне агенције за развој малих и 
средњих предузећа, Привредне коморе 
Србије и сл.). 

 Користити гугл учионицу као значајан 
ресурс за давање примера из пословне 
праксе, решавање задатака, попуњавање 
радних листова. 
 

 

http://www.apr.gov.rs/
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 Упознавање ученика са 
суштином основних менаџмент 
функција и вештина; 

 Упознавање ученика са 
специфичностима управљања 
производњом/услугама и људским 
ресурсима; 

 Упознавање ученика са значајем 
коришћења информационих 
технологија за савремено 
пословање; 

 Давање основних упутстава где 
доћи до неопходних информација. 

 

 
 
4. 

Економија пословања, 
финасијски план 

 

 Разумевање значаја 
биланса стања, биланса 
успеха и токова готовине 
као најважнијих 
финансијских извештаја у 
бизнис плану; 

 Препознавање 
профита/добити  као 
основног мотива 
пословања; 

 Разумевање значаја 
ликвидности у пословању 
предузећа. 
 

 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 

Економија пословања, финасијски план 

 Користити формулар за бизнис план 
Националне службе запошљавања. 

 Користити најједноставније табеле за 
израду биланса стања, биланса успеха и 
биланса новчаних токова. 

 Обрадити садржај на најједноставнијим 
примерима из праксе. 

 Израда основне пословне документације: 
CV, мотивационо писмо, молба, жалба, 
извештај, записник у електронској форми 
преко гугл учионице или пословног мејла. 
 

 Методе рада : 
Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 
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своју бизнис идеју. 

 

 
 
5. 

Ученички пројект-
презентација 
пословног плана 

 

 Оспособити ученика да 
разуме и доведе у везу све 
делове бизнис плана; 

 Оспособљавање 
ученика у вештинама 
презентације бизнис плана 

 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. 

Ученички пројект-презентација пословног плана: 
Оспособљавање ученика за самооцењивањем 
при презентацији бизнис плана по групама. Према 
могућности наградити најбоље радове. У 
презентацији користити сва расположива 
средства за визуализацију а посебно презентацију 
у Power point –у, као и коришћење других сличних 
програма попут Prezi и Canva. 

    Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. активност ученика на часу 
2. редовност и прегледност радне свеске 
3. домаће задатке 
4. тестове знања 
5. израду практичних радова 

(маркетинг,организационо-производни и 
финансијски план) 

6. израду коначне верзије бизнис плана 
7. презентацију 

 
Оквирни број часова по темама 

Предузетништво и предузетник 6 часова 
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     вежби 

 Развијање и процена  пословних идеја, 
маркетинг план 16 часова вежби 

 Управљање и организација 20 часова 
вежби 

 Економија пословања 10 часова вежби 

 Ученички пројект –  
         презентација пословног    
         плана 6 часова вежби 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    2014. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 
 

10. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву; 

11. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
12. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ЈА, МИ  И  ДРУГИ 

 Лични идентитет 

 Откривање и 
уважавање 
разлика 

 Групна 
припадност 

 Стреотипи и 
предрасуде 

 Толеранција и 
дискриминација 

 

 

 Подстицање ученика на 
међусобно упознавање  

 

 Подстицање ученика да 
сагледају међусобне 
сличности и разлике  и 
уваже их 

 

 Развој негативног става 
према било ком облику 
дискриминације  

 

 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 

поразличитим основама  

 
 Сагледа могуће последице 

нетолеранције, 

дискриминације,стереотипа, 

предрасуда и начине 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активности на првим часовима треба тако 
организовати да се обезбеди међусобно 
упознавање ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима предмета, 
али и тако да наставник добије почетни увид у 
то са каквим знањима, ставовима и 
вештинама из области грађанског васпитања 
група располаже с обзиром да нису сви 
ученици у основној школи похађали наставу 
грађанског васпитања у истој мери. 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
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рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
8. праћење остварености исхода 
 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Ја, ми и други ( 7 часова) 
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 Комуникација у групи (9 часова) 

 Односи у групи/заједници ( 17часова) 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОМУНИКАЦИЈА   У  
ГРУПИ 

 Самопоуздано 
реаговање 

 Гласине 

 Неслушање,активн
о слушање 

 Неоптужујуће 
поруке 

 Изражавање  
мишљења 

 Вођење дебате и 
дијалога  

 

 Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у групи 

 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 

 

 
 
3. 

ОДНОСИ  У  ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
 

 Сарадња  

 Групни рад 

 Групно 
одлучивање  

 Учешће младих: 
"Лествица 
партиципације" 

 Радити заједно  

 Динамика и 
исходи сукоба 

 Стилови 
поступања у 
конфликтима  

 Сагледавање 

 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 

 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 
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проблема из 
различитих углова 

  Налажење 
решења 

 Постизање 
договора 

 Извини 

 Посредовање  

 Насиље у  околини 

 Вршњачко насиље  

 Насиље у школи.  

 Постизање мира  
 

својој средини  и 
преузму одговорност 
за сопствено 
понашање у таквој 
ситуацији 

 

 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 , из 
позиције жртве и посматрача 

 Прихвати одговорност за сопствено 
понашање 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /   2014.  година. ) 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Годишњи фонд часова 35   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 

13. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву; 

14. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
15. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
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 

 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 људи 

 

 Објасни значење и смисао људских 
права  

 Разликује врсте људских права 
(лична, политичка,  
социјалноекономска, 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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 
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одраслих 

 Одговорност деце 

 Кршење права 
детета  

 Заштита права 
детета 

 

 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 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.праћење остварености исхода 
 
Оквирни број часова по темама 

 Права и одговорности (17часова) 

 Планирање и извођење акције  
(17часова) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ  И   
ИЗВОЂЕЊЕ  АКЦИЈЕ 
 Избор проблема 
 Идентификација 

могућих решења 
 Припрема нацрта 

акције 
 Реализација акције 

(ван редовних 
часова и учионице) 

 Анализа 
реализоване акције 

Представљање 
резултата акције 

 
 Подстицање  ученика на 

активну партципацију у 
животу школе 

 
 
 Развијање вештина 

планирања акција 
 

 

 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 активности ,прати их и 
оцењује их 

 
 Представипутем јавне 

презентацијунацрт акције и резултате 
акције 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 

16. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву; 

17. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
18. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

ДЕМОКРАТИЈА  И  
ПОЛИТИКА 
 Демократија, 

политика и власт 
 Функционисања  

институције 
демократије  

 Механизми и 
начини контроле и 
ограничења власти 
у демократском 
поретку 

 

 Разумевање појмова 
демократија,политика, 
власт, грађански живот  

 
 Упознавање са 

механизмима 
функционисања 
демократије  и 
институцијама демократије 

 

 Сагледавање значаја и 

начина контроле и 

ограничења власти у 

демократији 

 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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 
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 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.праћење остварености исхода 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Демократија и политика(5 часова) 

 Грађанин и друштво(9часова) 

 Грађанска и политичка права и право на 
грађанску иницијативу 

      ( 11 часова) 
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 Планирање конкретне акције 
       ( 8 часова) 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЂАНИН  И  
ДРУШТВО 
 Однос државе и 

грађанског друштва 
 Појам грађанина  
 Значај и начин  

учествовања 
грађанина у 
политици 

 Улога грађана у 
остваривању права 

 

 Сагледавање улоге 
грађанина/грађанке у 
демократском друштву 

 

 Упознање се са радом 
локалне самоуправе  

 

 Сагледавање улоге и 
карактеристика 
цивилног друштва  у 
демократији 

 
 Сагледавање значаја и 

начина учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

 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 

 

 

 
 
3. 

ГРАЂАНСКА   И  
ПОЛИТИЧКА  ПРАВА   
И  ПРАВО  НА  
ГРАЂАНСКУ  
ИНИЦИЈАТИВУ 
 
 Право на грађанску 

иницијативу  
 Партиципација 

грађана у процесу 
доношења одлука 
и право на 
самоорганизовање 
грађана 

 Упознавање  ученика са 
суштином грађанских  права 
и правом на грађанску 
иницијативу 

 
 Сагледавање улоге грађана 

у остваривању људских 
права у демократском 
друштву 

 
 
 Сагледавање неопходности 

и начина активног учешћа 
грађана у демократском 

 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 
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 Улога невладиних 
организација 

 

друштву  
 

 Наведе  структуру,функционисање,  
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.   

4. ПЛАНИРАЊЕ  
КОНКРЕТНЕ  АКЦИЈЕ 
 Избор проблема 
 Идентификација 

могућих решења 
 Припрема нацрта 

акције 
 Реализација акције 

(ван редовних 
часова и учионице) 

 Анализа 
реализоване акције 

 Представљање 

резултата акције 

 Подстицање и 
оспособљавање ученика за 
планирање заједничких 
акција и пројеката у 
локалној заједници 

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7   /  2014   година. ) 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 29   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

СВЕТ   ИНФОРМАЦИЈА 
 Извори 

информација  
 Појам јавне 

информације 
 Приступ 

информацијама-
основна 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 

 Упознавање са 
могућностима које Закон о 
слободном приступу 
информацијама пружа у 
остваривању људских права 
и слобода  

 

 Оспособљавање ученика да 
самостално траже и долазе 
до информација од јавног 
значаја 

 

 Разумевање улоге и значаја 
медија у савременом 
друштву 

 

 Развијање критичког односа 
према медијима и и 
информација  

добијених преко 
различитих 
 медија 

 Објасни  значај постојања права на 
слободан приступ информацијама  

 

 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 различитих медија  

 

 Тражи, пронађе и даје информацију 
 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
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медијске 
манипулације 

 Утицај тачке 
гледишта на 
објективност 
информација 

 Селекција 
информација: 

      објективност као 
одговорност 
 

 Открива примере манипулације у 
медијима 

 

 Објасни значај објективности и 
веродостојности информација 

 

методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности,а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика 

 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Светинформација  (  14часова) 

 Свет професионалног образовања и рада ( 
14часова) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЕТ  
ПРОФЕСИОНАЛНОГ  
ОБРАЗОВАЊА  И  
РАДА 
 

 Планирање 

каријере и 

улазак у свет 

рада 

 

 Самопроцена 

и вештина 

представљања 

личних 

карактеристик

а од значаја за 

даље 

професионалн

о образовање 

и рад 

 

 Разговор са 

послодавцем  

 
 Тражење 

информација 

значајних за 

професионалн

о образовање 

и тражење 

посла 

 

 Разуме важност 
дефинисања 
професионалних циљева  и 
планирање каријере 

 

 Развијање вештине 
тражења информација 
значајних за професионално 
образовање и укључивање у 
свет рада 

 
 

 Оснаживање ученика да 
постављају циљеве личног 
развоја и планирају 
својпрофесионални развој 

 

 Разуме значај  попштовања 
социјално-економских 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 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Први  

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 
објављеним у „Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Увод 
 
1. Уводни час  
 
2. Понављање 
кључних појмова и 
садржаја обрађених у 
основној школи 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
 
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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 часове 
православног катихизиса. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 

Бог Откривења 
 
3. Творевина сведочи 
о Творцу 
 
4. Човек 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
творевина дело љубави Божје, 
да носи стваралачки печат 
Божји, да није случајно настала, 
нити је самобитна;  

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

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
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боготражитељ  
5. Откривење – позив 
у заједницу  
 
6. Бог Откривења – 
Света Тројица 
(библијска 
сведочанства)  
 
7. Из молитвеног 
богословља Цркве 
(систематизација 
теме) 

 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је Бог 
Личност;  
 
• Упознати ученике да је 
човек богочежњиво биће и да 
се Бог открива човеку ради 
заједнице са њим;  
 
• Пружити ученицима 
знање о библијским, 
светоотачким и богослужбеним 
сведочанствима да је Бог Света 
Тројица;  
 
• Омогућити ученицима 
да стекну основ за разумевање 
поступности Откривења Божјег, 
као и то да се Његово 
Откривење и данас дешава, 
уочава, препознаје и 
доживљава у Цркви. 

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 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; 

Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
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са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 

 
 
3. 

Вера, знањеи 
богопознање 
 
8. Вера и поверење 9. 
Вера у Старом и 
Новом Завету  
 
10. Бог се познаје 
љубављу  
11. Вера и живот 
(„Вера без дела је 
мртва...ˮ)  
 
12. Из молитвеног 
богословља Цркве 
(систематизација 
теме) 

• Оспособити ученика за 
разликовање знања које се 
односи на предмете и познања 
личности;  
 
• Указати ученицима да 
су вера и поверење предуслови 
сваког знања; • Упознати 
ученике са примерима вере и 
поверења у Бога библијских 
личности;  
 
• Оспособити ученике за 
разумевање да је богопознање 
у православном искуству плод 
личне, слободне заједнице 
човека с Богом;  
 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се 
богопознање као лични 
доживљај Христа у Цркви 
разликује од „знања о Богу“. 

 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. 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: •
 усмено испитивање; • писмено 
испитивање; • посматрање понашања ученика; 
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4. 
 
 

Хришћанин – човек 
Цркве 
 
13. Човек и Заједница 
 
14. Црква као 
литургијска заједница 
(моја парохија)  
 
15. Света Литургија – 
пуноћа заједнице са 
Богом  
 
16. Хришћанин – 
човек Цркве  
(систематизација 
теме) 

• Разговарати са 
ученицима о човековој потреби 
да припада заједници и како се 
припадност остварује;  
 
• Оспособити ученике за 
правилно схватање појма 
Цркве као благодатне 
заједнице Бога и верних која се 
остварује у светој Литургији;  
 
• Указати ученицима да 
не постоје хришћани мимо 
Цркве;  
 
•  Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
света Литургија извор спасења 
јер се у њој остварује пуноћа 
заједнице са Богом. 

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

 
 

5. Свето Писмо – Књига 
Цркве 
 
17. Настанак и подела 
Светог Писма  
 
18. Канон и 
богонадахнутост  
Светог Писма  
 
19. Црква каоместо 
тумачења и 
доживљаја Светог 
Писма и Светог 
Предања  
 
20. Свето Писмо – 
књига Цркве 

• Упознати ученике са 
настанком и поделом Светог 
Писма;  
 
• Предочити ученицима 
да је Свето Писмо богонаднута 
књига;  
 
• Упознати ученике да је 
Свето Писмо књига 
богослужбене заједнице 
(Старог и Новог Израиља);  
 
• Омогућити ученицима 
да појме континуитет Божјег 
Откривења у Старом и Новом 
Завету;  
 

• 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;  
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21. Утицај 
СветогПисма на 
културу и 
цивилизацију 

• Указати ученицима да 
је за правилно тумачење Светог 
Писма неопходна укорењеност 
у животу Цркве. 

• моћи да наведе неке примере 
повезаности Старог и Новог Завета;  
 
• моћи да закључи да је Свето Писмо 
књига Цркве, а не појединца. 

6. Хришћански живот 
 
22. Црквено Предање 
и народна предања  
 
23.„Све ми је 
дозвољено, али ми 
није све на корист...”  
 
24.Из живота светих  
 
25.Знамените 
личности и 
хришћанство  
 
26.Смисао (и 
бесмисао) живота 

• Пружити знање 
ученицима да је подвиг 
неопходно средство за 
остварење личне заједнице с 
Богом у Христу, у којој ће Бог 
бити извор нашег вечног 
постојања и личног идентитета; 
 
• Оспособити ученика за 
разликовање народног и 
црквеног Предања и правилно 
доживљавање православног 
етоса који извире из 
литургијског начина постојања 
људи и природе;  
 
• Развијање свести 
ученика о неопходности 
одговорног живота у заједници 
и ослобађања од 
егоцентризма; 
 
• Упознати ученике да је 
светост достижна и данас, те да 
није привилегија прошлости;  
 
• Омогућити разумевање 
ученицима да је човек биће 
смисла;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 

 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 
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из Православног катихизиса. 

Општи стандарди 
постигнућа 

   

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Други  

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 
објављеним у „Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

35   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у првом 
разреду средње 
школе 
 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 стварања 
света и човека у 
православној 
иконографији 

• Омогућити ученицима 
да стекну неопходно знање да 
узрок постојања света јесте 
личносни Бог Који слободно из 
љубави ствара свет;  
• Развијање свести код 
ученика о стварању човека по 
„икони и подобију Божјем“, 
односно као слободне 
личности способне за љубав 
према другом бићу;  
• Оспособити ученике за 
разумевање да је свет и све 
што је у њему, створено за 
вечност, да буде причасник 
вечног Божјег живота; 

 Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од 

Бога призван да управља 

целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и 

свет. 

• 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;  
• 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. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
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на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 

 
 
3. 

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  

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
прародитељског греха на 
основу библијског 
сведочанства, тумачења Светих 
Отаца и учења Цркве;  
• Ученицима предочити 
да се човеков промашај (грех) 
састоји у одвајању човека и 
света од Бога; 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
спасење као превазилажење 
смрти и задобијање вечног 
живота, јесте повратак у 
заједницу с Богом. 

• 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;  
 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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12. Прародитељски 
грех у светлости 
богослужбених 
текстова 

• моћи да уочи значај покајања за своје 
спасење. 

4. 
 
 

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 

• Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и 
најава новозаветних догађаја; 
• Омогућити ученицима 
да стекну знање о историјском 
току остварења Божјег плана о 
свету;  
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се у 
личности Исуса Христа 
испуњава оно што је откривено 
и речено у Старом Завету;  
• Предочити ученицима 
у чему се састоји разлика 
између Цркве као 
богочовечанске заједнице и 
других облика људских 
заједница;  
• Предочити ученицима 
да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји. 

• 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 
Црквекао 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. 

 
 

5. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА 
СПАСЕЊА (ОД 
МОЈСИЈА ДО ХРИСТА) 
19. Откривење Бога 
Мојсију (ЈХВХ, ὁὢν)  
20. Пасха  
21. Месија циљ 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
целокупан садржај 
старозаветне месијанске мисли 
остварен тек у Новом Завету у 
личности Господа Исуса Христа; 
• Предочити ученицима 

• 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 
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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) 

да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји; 
• Упознати ученике са 
значајем старозаветног 
празновања Пасхе као 
праслике молитвеног сећања 
на Христово Страдање, 
Васкрсење и Други долазак;  
• Омогућити ученицима 
разумевање да се деловањем 
пророка Божјих увек изграђује 
Црква. 

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. 

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

• Омогућити ученицима 
доживљај старозаветне 
побожности;  
 
• Подстицати ученике на 
промишљање о 
незаменљивости и вредности 
сопствене личности;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 
из Православног катихизиса. 

• 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. 

 

Општи стандарди 
постигнућа 

   

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Трећи  
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Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 
објављеним у „Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

30   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у другом 
разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 

ХРИСТОС ИСТИНИТИ 
БОГ И ИСТИНИТИ 
ЧОВЕК  
2. Господ Исус 
Христос: Нови Адам, 
Месија и Емануил  
3. Исус Христос – 

• Ученицима пружити 
основ за разумевање значаја 
Христове личности и Његовог 
живота за наше спасење;  
• Протумачити 
ученицима Христова имена: 
Нови Адам, Месија и Емануил;  

• моћи ће разуме значење израза 
Нови Адам, Месија и Емануил, Логос;  
• моћи да изложи зашто је Исус 
Христос као посредник између Бога и 
човека једини Спаситељ света;  
• моћи да у прологу Јеванђеља по 
Јовану укаже на места у којима се говори 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
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Оваплоћени Логос 
Божји  
4. Христос истинити 
Бог и истинити Човек 
5. Теологија иконе 
(систематизација 
теме) 

• Протумачити 
ученицима пролог Јеванђеља 
по Јовану; • Ученицима 
пружити основ за разумевање 
да је Христос потпуни Бог и 
потпуни човек;  
• Упознати ученике са 
теологијом иконе – да се на 
иконама пројављује историјска 
и есхатолошка димензија. 

о Богу као Логосу;  
• моћи у основним цртама да 
опише зашто је могуће да се у 
новозаветној Цркви представља Бог;  
• моћи да наведе основне разлике 
између слике и иконе. 

• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 
 
3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ...  
6. Почетак Христове 
проповеди  
7. Блаженства  
8. Беседа на гори  
9. Параболе о Царству 
Божјем  

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
Христос доноси Царство Божје у 
свет;  
• Посматрати Христово 
учење о Блаженствима у 
савременом контексту;  
• Предочити ученицима 

• 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;  

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
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10. Царство Божје –
циљ Христове 
проповеди 
(систематизација 
теме) 

Христово учење о Царству 
Божјем;  
• Христова проповед има 
универзални карактер. 

 
• моћи да увиде како поуке из Христове 
проповеди могу да примене на 
сопствени живот. 

извор и пуноћа његовог живота. 

4. 
 
 

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 

 

 16. Вазнесење и 
Други Долазак 
Христов 
  
 17. Свети Дух 
Утешитељ – Дух 
заједнице и Цар 
Небески 
(систематизација 
теме) 
 

• Упознати ученике 
да Христос у својој личности 
обједињује Царску, 
Првосвештеничку и 
Пророчку службу;  
• Протумачити 
ученицима догађај и тропар 
Преображења у светлости 
исихастичког искуства 
Цркве;  
• Подстаћи ученике 
на размишљање да је 
Христова смрт на Крсту 
крајњи израз љубави Бога 
према човеку; • Упознати 
ученике са есхатолошком 
димензијом свете 
Литургије;  
• Ученицима указати 
да је 
ХристовимВазнесењемХрис
тос прослављен као Господ 
и да је у Њему прослављена 
људска природа;  
• Ученицима пружити 
основ за разумевање да је и 
после свог Вазнесења 
Христос са нама у све дане 
до свршетка века;  
• Протумачити 
ученицима неколико 
новозаветних 
пневматолошких одељака. 

 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 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: • 
усмено испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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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. 

 

5. 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) 

• Подстицати ученике на 
хришћански однос према свету, 
себи и ближњима указивањем 
на пример Христа чији је живот 
испуњем безусловном 
љубављу према сваком човеку;  
• Подстицати ученике да 
се свакодневно труде у подвигу 
делатне љубави према Богу и 
ближњима; • Упутити 
ученике да је основни смисао 
хришћанског етоса волети 
друге као што Христос воли нас;  
• Омогућити ученицима 
основ за разумевање да 
Христов Закон љубави није 
могуће испуњавати на 
формалан начин. 

• 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. 

 

6. СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ  
22. Крштење и 
Миропомазање  
23. Покајање и 
исповест  

• Омогућити ученицима 
да схвате да је наш живот у 
Цркви незамислив без учешћа у 
светим Тајнама;  
 
• Упознати ученике да 

• моћи на основном нивоу да тумачи 
новозаветна сведочанства о значају 
Крштења;  
 
• моћи да схвати да је Крштење 
прихватање позива на светост;  
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24. Свештенство  
25. Света Литургија – 
Светајна Цркве 

човек Крштењем и 
Миропомазањемзадобија 
еклисиолошку ипостас 
(црквени идентитет);  
 
• Омогућити ученицима 
разумевање да су Исповест и 
Покајање обновљење 
благодати Крштења;  
 
• Указати ученицима да 
је свештеничка служба 
продужетак Христовог служења 
којим је Он спасао свет;  
 
• Указати ученицима да 
се учешћем у светим Тајнама 
постаје део Тела Христовог;  
 
• Развијати свест ученика 
да је света Литургија Тајна 
Божјег присуства у свету и 
уласка у Царство Божје. 

 
• 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. 

7. 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 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
целокупног домостроја 
спасења на примеру анафоре 
Василија Великог;  
• Детаљно протумачити 
ученицима молитву Оче наш у 
контексту Литургије; 
 • Пружити ученицима 
основ да повежу Христов однос 
према потребитима са 
харитативном делатношћу 
хришћана данас;  
• Предочити ученицима 
кроз јеванђелске текстове 

• 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. 
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 
објављеним у „Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

29   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у трећем 
разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса;  

 

• Установити каква су знања 

стекли и какве ставове усвојили 

ученици у претходном 

школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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...” 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
Литургија преображава свет 
уносећи у њега есхатолошку 
реалност;  
• Упознати ученике са 
садржајем и структуром свете 
Литургије;  
• Предочити ученицима 
значај активног учешћа у светој 
Литургији;  
• Нагласити ученицима 
да су хришћани позвани да у 
свету сведоче етос свете 
Литургије. 
 

• 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;  
• моћи да схвати да се Причешћем 
задобија отпуштење грехова, љубав 
нелицемерна, смелост према Богу, 
усвојење Царства Божјег; 
• бити свестан да сењегов живот у Цркви 
не ограничава на време служења свете 
Литургије. 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
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3. 

ИСТОРИЈА И 
ЕСХАТОЛОГИЈА У 
ЦРКВИ  
7. Хришћанско 
схватање историје  
8. Црква у прогону и 
слобода хришћана 
 9. Појава и развој 
монаштва  
10. Јединство Црквеи 
сабори  
11. Мисија светих 
Кирила и Методија 
12. Светосавље – пут 
који води у Живот 
13. Косовски 
заветесхатолошко 
опредељење народа  
14. Светитељи нашег 
рода – благо целог 
света  
15. Исихазам  
16. Есхатон као узрок 
постојања Цркве и 
историје 
(систематизација 
теме) 

• Представити 
ученицима хришћанско 
схватање историје као процес 
који у есхатону задобија свој 
смисао и испуњење;  
• Упознати ученике са 
најважнијим догађајима из 
историје Цркве;  
• Упознати ученике са 
најзначајнијим елементима 
кирило- методијевске 
традиције  
• Нагласити ученицима 
да је Светосавље хришћански 
етос српског народа;  
• Упознати ученике да се 
опредељење за Царство 
Небеско изражава на реалан 
начин: сведочењем Христа и 
личним животом;  
• Упознати ученике са 
богатством исихастичке праксе 
и богословља. 
 

• 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. 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 
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4. 
 
 

 ХРИШЋАНСТВО У 
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 
 
17. Егоизам  
 
18. Проблеми 
биоетике  
 
19. Хришћански 
поглед на болести  
 
20.Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала  
 
21.Хришћанство и 
изазови потрошачког 
друштва  
 
22. Деликвенција и 
вршњачко насиље 
 
23.Проблем теодицеје 

 
• Омогућити ученицима да 

изграде хришћански став 
према савременом схватању 
слободе, љубави, 
заједнице...;  

 
• Пружити ученицима основ 

за разумевање да 
хришћанска теорија и 
пракса носе снагу којом би 
могло да се одговори на 
најважнија искушења 
савременог света и човека;  

 
• Оспособити ученика да 

богословски размишља о 
биоетичким проблемима на 
основу одабраних примера;  

 
• Упознати ученике са 

различитим богословским 
поимањима болести;  

 
• Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи 
ученике да се одговорно 
суочавају са 
егзистенцијалним 
питањима;  

 
• Кроз дискусију о 

проблемима моралности у 
социолошким оквирима 
помоћи ученицима да 
изграде правилан етички 
став о томе;  

 
• Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 
савременим изазовима;  

 
• Разговарати са ученицима о 

проблему човекове 
опредмећености у 

• постати свестан да је егоизам 
суштински проблем човековог друштва, 
јер разара заједницу;  
• моћи да критички вреднује проблеме 
савременецивилизације 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 менеличност. 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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потрошачком друштву;  
 
• Разговарати са ученицима о 

човекој тежњи да пребацује 
одговорност на Бога за зло у 
свету и дати објашњење са 
православног становишта. 

5. ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ 
24. Тачно изложење 
православне вере 

• Рекапитулирати и 
продубити знања ученика о 
основама православне вере;  
• Помоћи ученицима да 
изврше синтезу досадашњих 
знања и разумевања о 
основама православне вере;  
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току циклуса 
школовања. 

 моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса. 

 

Општи стандарди постигнућа    

 

 

Образовни профил: физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: исхрана 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму....(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  / 2014    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
И ПЛАНИРАЊЕ 
ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

 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  здравствене 
безбедности хране.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике да прикупе податке о 
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различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 
 

 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ИСХРАНА РАЗЛИЧИТИХ 
КАТЕГОРИЈА ЗДРАВИХ 
ЉУДИ 

 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. 

 

 примени принципе правилне 
исхране различитих категорија 
здравих људи; 

 примени принципе правилне 
исхране зависно од животног доба, 
физиолошког стања и физичке 
активности. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике да прикупе податке о 
различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 
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3. 

 
 
 
 
ПОРЕМЕЋАЈИ УСЛЕД 
НАПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 
И НЕИСПРАВНЕ 
ИСХРАНЕ 

 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.  

 

 препозна најважније поремећаје 
настале неправилном исхраном; 

 знати најважнија тровања 
храном; 

 примени начине превенције 
ових поремећаја здравља. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике да прикупе податке о 
различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 
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4. 

 
 
 
 
 
ИСХРАНА БОЛЕСНИХ 

 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.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике да прикупе податке о 
различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 
 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар  

Назив предмета: Култура тела  

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /2014     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 60  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе 3  

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Здравље и спорт  
 

Стицање знања о факторима 
који утичу на очување здравња; 
Промоција и усвајање здравог 
стија живота; 
Рзвијањесвести о значају 
правилне исхране и физичке 
активности у превенцији 
целулити; 
Усвајаље и примена вежби за 
снагу, гипкост и издржљивост. 

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 јачање и обликовање 
руку и раменог појаса; 
 примени вежбе за јачање и обликовање 
трупа; 

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

Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
вежбе (18 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе од 10 ученика 
приликом реализације вежби. 
Место реализације наставе 
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 примени вежбе за јачање и 
обликовање  карличног појаса и ногу; 
примени  вежбе за развој опште 
издржљивости и гипкости. 

 

 

часови вежби се реализују у фитнес сали, 
теретани 
Препоруке за реализацију наставе 
Инерактивна  настава 
Аудио-визуелна наставна средства 
Помоћно-трхничка наставна средства  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода- усмено излагање 
 тест знања 
активност и успешност на часу вежби 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корективна 
гимнастика 

Стицање знања значају физичке 
активности у превенцији 
постуралних деформитета; 
Стицање знања о 
локомоторном систему, 
постуралном статусу и 
постуралним деформитетима;  
Усвајање и примена 
корективних вежби. 

 

 

 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 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
вежбе (18 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе од 10 ученика 
приликом реализације: 
вежби 
Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици 
 часови вежби се реализују у фитнес сали 
Препоруке за реализацију наставе 
Инерактивна  настава 
Аудио-визуелна наставна средства 
Помоћно-трхничка наставна средства  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода- усмено излагање 
 тест знања 
активност на часу 
 активност и успешност на часу вежби 

 
 

Фитнес Упознавање са фитнес 
центрима и тренажерима 

зна  садржаје фитнес центара; 
 разуме поделу тренажера,  користи 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
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3. Стицање знања о правилној 
исхрани и физичкој активности; 
Усвајање и примена фитнес 
програма. 

 

 

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. 

 

 

и начинима оцењивања 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
вежбе (18 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе од 10 ученика 
приликом реализације: 
вежби 
Место реализације наставе 
 часови вежби се реализују у фитнес сали, 
теретани, базену. 
Препоруке за реализацију наставе 
Инерактивна  настава 
Аудио-визуелна наставна средства 
Помоћно-трхничка наставна средства  
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода- усмено излагање 
 тест знања 
 активност на часу 
 активност и успешност на часу вежби 

4. Култура и естетика  Развијање свести о значају 
културе и добре комуникације; 
Прихватање лепоте као 
субјективног доживљаја; 
Усвајање и примена начина 
ослобађања од стреса; 
Примена здравог стила живота. 

 

 

уме правилно  да се опходити и 
комуницира са клијентом; 
разуме појам естетике; 
примени поступке опуштања 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 вежбе (6 часова)  
Место реализације наставе 
часови вежби се реализују у фитнес сали, 
теретани, базену  
Препоруке за реализацију наставе 
 Одељење се дели на  групе од 10 ученика 
Инерактивна  настава 
Аудио-визуелна наставна средства 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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 праћење остварености исхода- усмено излагање 
 тест знања 
 активност на часу 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар  

Назив предмета: Неурологија 

Разред: Четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

58  /  

Недељни фонд часова 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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Општа неурологија -Стицањe знања о наставним 
садржајима из области 
моторике, сензибилитета, 
тонуса мишића, рефлекса и 
најчешћих поремећаја;  
- Примена стечених теоретских 
знања у професионалном раду. 
 

-разуме настанак неуролошких болести; 
-разуме разлику измећу физиолошког и 
патолошког поремећаја мишића, 
сензибилитета, тонуса и рефлекса; 
-препозна поремећаје мотилитета, 
сензибилитета и патолошке рефлексе. 
 

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

Реализација наставе: 
-теоријска настава (58 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – графофолије, 
слајдови, атлас, видео-презентације, рачунар 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
Препоручени број часова по темама: 
Општа неурологија ( 22 часа) 
Специјална неурологија ( 36 часова) 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

Специјална 
неурологија 

Стицање основних знања о 
етиологији, клиничкој слици и 
дијагностици  нервних и 
мишићних обољења 

-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. 

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

Реализација наставе: 
-теоријска настава (58 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
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Активна теоријска настава 
Настава методом демонстрације – графофолије, 
слајдови, атлас, видео-презентације, рачунар 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
Препоручени број часова по темама: 
Општа неурологија ( 22 часа) 
Специјална неурологија ( 36 часова) 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Медицинска информатика 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 58  
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Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе да 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 

 

МЕДИЦИНСКА 
ИНФОРМАТИКА 

 

 Разумевање појма 
медицинске 
информатике;  

 Сагледавање значаја 
информација и 
информатике у 
медицини.  

 

 дефинише појам медицинске 
информатике; 

 да сагледа значај информатике у 
медицинским исраживањима и 
медицинској пракси; 

 

    На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе  

Реализација наставе: 
    
 вежбе (66 часова) 
 
 

 Методе рада: 
индивидуални и групни рад 
(све интерактивне методе рада) 
 
 

 Подела одељења на групе: 
      Одељење се  дели на  групе (до 15 ученика) 
      

 Место реализације наставе 
      вежбе се реализују информатичком              
       кабинету. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕДИЦИНСКИ 
ПОДАЦИ И 
МЕДИЦИНСКЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 Развијање способности 
за уочавање, разлике 
између медицинског 
податка и медицинске 
информације; 

 Упознавање ученика са 
врстама медицинских 
информација;   

 Упознавање ученика са 
важношћу тачних и 
правовремених 
медицинских 
информација за 
превенцију болести; 

 Упознавање ученика са 
важношћу тачних и 
правовремених 
медицинских 
информација за успешан 
исход лечења. 

 

 сагледа разлику 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 

 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: На основу дискусије са 
ученицима утврдити са којим су се врстама 
медицинских података сретали у 
досадашњем школовању. Навести их да 
присете свих врста медицинских података са 
којима су се сретали у наставним базама 
(домовима здравља, клиникама, старачким 
домовима). У виду PowerPoint презентације и 
слика приказати поједине медицинске 
податке ЕКГ, ЕЕГ, ултразвучни снимак, 
ренгенстки снимак, аудио запис... Научити их 
када медицински податак постаје медицинска 
информација. Кроз дискусију доћи до правила 
5П (права информација, о правом пацијенту, 
правој особи, на правом месту и у право 
време).  

 
 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 

Дискусија. 

 
 
3. 

 

ПРИМЕНА 
РАЧУНАРА У 
ЗДРАВСТВУ 

 

 Упознавање ученика са 
местима и значајом 
примене рачунара у 
здравству; 

 Упознавање ученика са 
предностима и 
недостацима електронског 
здравственог картона; 

 Оспособљавање 
ученика за уношење неких 
медицинских података у 
одређени апликативни 
програм у области 
здравства 

 

 наведе места примене рачунара 
у здравству; 

 објасни предности електроског 
над класичним (папирним) 
здравственим картоном; 

 зна нивое примене рачунара у 
медицини; 

 зна да уноси медицинске 
податке у неки апликативни програм 
у области здравства. 

 

 Примена рачунара у здравству:  

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама које су 
ученици видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Симулација рада лекарске ординације, 
апотеке... (у зависности од демо програма 
коју наставник обезбеди) 
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4. 

 

ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ (ЗИС) 

 

 Разумевање појма 
здравствено 
информационог система; 
 

 Сагледавање 
предности ЗИС-а у односу 
на традиционални 
здравствени систем; 

 

 Разумевање значаја 
заштите и безбедности у 
ЗИС-у. 
 

 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. 

 

Здравствени информациони систем (ЗИС): 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама ЗИС-а 
које су ученици видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Приказ једног упрошћеног ЗИС-а. 

 

 
 
5. 

 

ПРИМЕНА 
САВРЕМЕНЕ 
ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ДИЈАГНОСТИКОВА
ЊУ 

 Разумевање значаја 
примене савремене 
информационо-
комуникациона 
технологике у превенцији и 
дијагностиковању болести; 

 

 Сагледавање принципа 
функционисања 
савремених 
информационо-
комуникационих уређаја. 
 

 сагледа значај савремене 
иформационо-комуникационе 
технологије у дијагностиковању; 
 

 сагледа предност 
компјутеризоване томографије над 
класичним ренгендским снимком; 

 

 објасни примену магнетне 
резонанце, ултазвука и виртуелне 
ендоскопије. 
 

Примена рачунара у дијагностиковању: 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама 
рачунара у дијагностиковању  које су ученици 
видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 

Различити прикази примене рачунара у 
дијагностиковању. 

 
 
6. 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

 Разумевање појма 
телемедицине; 

 
 

 Сагледавање значаја 
телемедицине у 
савременој медицини;  

 
 
 

 Разумевање значаја 
телемедицине у ургентној 

 објасни појам телемедицине; 
 
 

 разликује методе 
телемедицине; 

 
 
 

 сагледа предности и недостатке 
телемедицине у односу на класичну 
телемедицину; 

 

Телемедицина: 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о примени 
телемедицине за коју ученици најчешће 
сазнају из средстава јавног информисања. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Ученици раде семинарски рад: 
„Најзанимљивији примери примене 
телемедицине у свету.“ 
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медицини. 
 

 

 разуме значај телемедицине у 
ургентној медицини. 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. активност ученика на часу 
7. редовност и прегледност радне свеске 
8. домаће задатке 
9. тестове знања 
10. практичног рада на рачунару 

 
Оквирни број часова по темама 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: 6 часова вежби 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: 10 часова вежби 

 Примена рачунара у здравству: 11 часова 
вежби 

 Здравствени информациони систем (ЗИС): 
22 часа вежби 

 Примена рачунара у дијагностиковању: 5 
часова вежби 
Телемедицина: 4 часа вежби 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар  

Назив предмета: Mузичка култура 

Разред: III или IV 

Правилник о наставном плану и програму.... 

(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 

Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

58-60 / / 

Недељни фонд часова / / / 

Подела одељења у групе / 

Циљеви предмета: 

 Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

 Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

 Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

 Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

 Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти,телевизија, 
филм, интернет); 

 Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 

 Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 

 Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 
 

Ред

. 

бро

ј 

 

 

 

Тема/Модул 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

Изражјна средства 

 ● Упознавање ученика са 

пореклом 

инструмената и 

њиховом поделом. 

● Разумевање 

● Препознају и именују музичке 

инструменте. 

● Препознаје карактеристике 

звука и тона (висину, јачину, 

трајање и боју) као и елементе 

● На почетку теме ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 
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музичке уметности 

-Музики 

инструменти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корелације између 

избора извођачког 

састава, садржаја и 

карактера 

композиције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Препознаје и разликује одлике 

стилова у музичком изражавању од 

првобитне заједнице до данас. 

● Испољава потребу за свакодневним 

Облици наставе 

Предмет се реализује  кроз теоријску наставу  

 

 

Место реализације наставе 

● Настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 

● Слушању музике дати примарно место. 

● Код слушања музике одабрати пример који 

може да се слуша у целини (један цео став, 

краћу увертиру, итд), да ученици доживе 

целину и схватемузичку форму. 

 

● Користити сва доступна наставна средства 

● Користити мултимедијалне презентације 

● Упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 

● Примењивати индивидуални рад, рад у 

паровима и рад у мањим групама 

 

 

Континуирано упућивати ученике на присуство 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике) 

 

● 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. 

 

слушањем музике и на основу тога 

формира трајно интересовање према 

музици уопште 

● Препознаје одслушанe композиција 

уз познавање њихових аутора као 

ивреме настанка.. 

● Експресивно,аутономно доживљава 

карактер одслушане композиције 

● Поседује адекватан музички укус. 

● Самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 

манифестације у  

локалној заједници.  

музике у свакодневном животу, примену у 

пракси и другим  

наставним предметима  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

Оквирни број часова по темама 

● музички инструменти (5- 4 часова) 

● класична музика (26- 23 часа) 

● опера и балет; оперета и мјузикл (10 - 9 

часова) 

● традиционална музика (9 - 7 часова) 

● џез и блуз музика (5 - 4 часа) 

● филм, филмска музука и сценска музика (6 - 5 

часова) 

● хор (5- 4 часа) 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oпера и балет 

Oперета и мјузикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● Значај корелације између 

текста, музичког и сценског 

извођења  

● Оспособљавање ученика за 

препознавање и 

разликовање разних видова 

опере кроз историју  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Оспособљавање ученика за 

 

● Разуме међусобну повезаност 

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 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, 

плесови) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

карактеристичних обележја музике 

светске народне баштине. 

Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко 

стваралаштво. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Џез и блуз музика 

Филм  и филмска 

музика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Препознаје критеријуме који се 

односе на начине настајања 

мелодијско ритмичких образаца 

раличитих музичких жанрова. 

● Разликује боју звука различитих 

инструмената,као и њихов визуелни 

изглед  

Разликује саставе извођача(Соло глас-

хор,Соло инструмент-камерни састав-

оркестар) 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорско певање 

 

 

 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА 

ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА 

 

 

 

●  Оспособљавање 

ученика за заједничко 

извођење 

 

 

● Препознаје и реализује 

елементе заједничког 

музицирања 
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● Ликовна 

култура 

● Српски језик 

и 

књижевност 

● Географија 

● Историја 

 

Општи стандарди постигнућа  

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Изабрана поглавља математике 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе не 
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Циљеви предмета: 
 

7. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
8. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
9. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 
10. Формирање основа за наставак образовања;  
11. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 
12. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности. 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
ИРАЦИОНАЛНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ 

Стицање основних знања о 
ирационалним једначинама и 
неједначинама 

 реши  једноставније 
ирационалне једначине  

 реши једноставније 
ирационалне неједначине  

 

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

Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

Настава се реализује у учионици или кабинету  за 
математику 

Препоруке за реализацију наставе 

 образложити циљ предмета, начин и 
критеријум оцењивања 

 неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 

 примењивати разноврсне облике и 
методе рада, како би се подстакла активност 
ученика 
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 инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија  

 
 

 Ирационалне, експоненцијалне и 
логаритамске једначине и 
неједначине:наглашавати неопходност 
постављања услова за дефинисаност. 
Неједначине обрадити на једноставнијим 
примерима. 

 
 

 Тригонометрија: доказати формуле за 
трансформацију производа 
тригонометријских функција у збир и обрнуто. 
При решавању тригонометријских једначина 
и неједначина инсистирати на приказивању 
решења на тригонометријском кругу. 

 
 

 Системи линеарних једначина и 
детерминанте: доказати Крамерову теорему 
и поступак илустровати на примерима. У делу 
теме који се односи на системе линеарних 
једначина са параметрима, разматрати 
системе са једним, највише два параметра. 

 
 

 Вектори: дефинисати колинеарне и 
компланарне векторе као и линеарну 
независност. Изразити векторе у 
координатном облику и пажњу усмерити на 
алгебарски приступ. 

 
Оцењивање 
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Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
5. активност ученика на часу; 
6. усмену проверу знања; 
7. писмену провера знања; 
8. тестове знања. 

 

Оквирни број часова по темама 

 Ирационалне једначине и неједначине 8 
часова 

 Експоненцијалне једначине и 
неједначине  10 часова 

 Тригонометрија 14 часова 

 Системи линеарних једначина и 
детерминанте  8 часова 

 Вектори 12 часова 
 

За реализацију 4 писмена задатка са 
исправкама планиранo je  8 часова 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ И 
ЛОГАРИТАМСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ 
И  НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 Проширивање знања о 
експоненцијалним и 
логаритамским 
једначинама  

 Упознавање са 
експоненцијалним и 
логаритамским 
неједначинама 

 

 реши експоненцијалне 
једначине 

 реши једноставније 
експоненцијалне неједначине 

 реши логаритамске једначине 

 реши једноставније 
логаритамске неједначине  
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3. 

 
 
ТРИГОНОМЕТРИЈА 
 

Проширивање знања о 
тригонометријским функцијама 

 нацрта графике инверзних 
тригонометријских  функција и 
наведе њихове основне особине 

 упрости израз 
применом  формула за претварање 
производа у збир и обрнуто   

 докаже једноставније 
идентитете применом формула за 
претварање производа у збир и 
обрнуто  

 реши тригонометријску 
једначину 

 реши тригонометријску 
неједначину 

 

 

 
 
4. 

 
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА И 
ДЕТЕРМИНАНТЕ 

 Упознавање са појмом 
детерминанти и њиховим 
особинама 

 Проширивање знања о 
системима  линеaрних 
једначина  

 

 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 системе 
линеарних једначина са параметром 

 разматра решења система 
линеарних једначина у зависности 
од вредности  реалног параметра 
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5. 

 
 
ВЕКТОРИ 

Проширивање знања о 
векторима 

 представи вектор у Декартовом 
коодинатном правоуглом систему у 
простору 

 дефинише скаларни, векторски 
и мешовити производ вектора 

 израчуна интензитет вектора 

 одреди скаларни, векторски и 
мешовити производ вектора који су 
задати координатама 

 утврди да ли су два вектора 
узајамно ортогонална 

 одреди угао између два вектора 
задата координатама 

 израчуна површину троугла и 
запремину паралелопипеда 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Изабрана поглавља математике 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /14     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

58   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе не 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Циљеви предмета: 

1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
2. Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
3. Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима; 
4. Формирање основа за наставак образовања ; 
5. Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени математике и математичког начина мишљења; 
6. Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности. 

 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
КОНУСНИ ПРЕСЕЦИ 

Проширивање знања о 
аналитичкој геометрији 

 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 

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

Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска настава (56 часова) 
 
Место реализације наставе 

Настава се реализује у учионици или кабинету  за 
математику 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 образложити циљ предмета, начин и 
критеријум оцењивања 

 неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 

 примењивати разноврсне облике и 
методе рада, како би се подстакла активност 
ученика 

 инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду 
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 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 

 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија  

 
 

 Конусни пресеци 
На почетку теме обновити праву и кружницу. 
Обрадити и примере у којима се одређују 
једначине заједничких тангенти кривих, угао 
између кривих и геометријско место тачака 
које испуњавају одређене услове. 

 
 

 Интеграли: потребно је јасно истаћи да је 
код диференцирања дата функција и треба 
одредити њен извод, а у случају интеграције 
дат је извод и треба одредити функцију. 
Тежиште треба да буде на разумевању 
различитих метода интеграције, а не на 
решавању компликованих интеграла.  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. активност ученика на часу; 
2. усмену проверу знања; 
3. писмену провера знања; 
4. тестове знања. 

Оквирни број часова по темама 

 Конусни пресеци 22 часа 

 Интеграли 28 часова 
  

За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ИНТЕГРАЛИ 

Стицање основних знања о 
интегралима 

 одреди примитивну функцију 
дате функције  

 примени особине неодређеног 
интеграла 

 примени метод замене 

 примени метод парцијалне 
интеграције 

 дефинише одређени интеграл 

 примени Њутн-Лајбницову 
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 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ) 

Разред: Трећи или четврти 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 или 58   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе 
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Циљеви предмета: 
 

27. Проширивање знања о разноврсности живог света; 
28. Упознавање са појмом, пореклом и класификацијом вируса и њиховим утицајем на жива бића; 
29. Упознавање са одликама бактерија и њиховим утицајем на жива бића; 
30. Проширивање знања о разноврсности алги, гљиваи лишаја и њиховим утицајима на човека и друга жива бића ; 
31. Проширивање знања о разноврсности биљака;  
32. Упознавање са одликама протиста; 
33. Проширивање знања о разноврсности животиња. 

 
 

Ред
. 
бро
ј 
 
 

 
Модули 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулуученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Разноврсност живог 
света 

 Проширивање знања о 
разноврсности живог света 

 

 дефинише царства живог света 
дефинише основне систематске 
категорије биљног  и животињског света 

На почетку сваког модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно  учења, 
планом рада и начинима евидентирања и 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста 
наставе (дидактичких модела). 
 
Место реализације наставе 
Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
универзална учионица, адекватни објекти изван 
школског  комплекса. 

 
Оцењивање 
Евидентирање и оцењивање ученика (путем 
усмене и писане провере знања, тестирања, 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вируси   Упознавање са појмом, 
пореклом и 
класификацијом вируса 

 Разумевање утицаја вируса 
на жива бића 

 дефинише појам и порекло вируса 
 објасни грађу и размножавање 

вируса 
 категорише вирусе према њиховим 

карактеристикама 
 утврди утицај вируса на жива бића 
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3. Бактерије   Упознавање са одликама 
бактерија 

 Разумевање утицаја 
бактерија на жива бића 

 објасни опште одлике и  разврста 
бактерије према њиховим 
карактеристикама 

 утврди утицај бактерија на друга 
жива бића 

израде презентација и пројеката, организовања 
и учествовања у дебатама). 
Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

прет упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 

савремених технологија 

примењивати разноврсне облике и методе рада, 
како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, дебате) 

4. Протисти   Упознавање са одликама 
протиста 

 наброји представнике протиста 
 наведе протисте изазиваче болести 

животиња и људи 

5. Алге   Проширивање знања о 
разноврсности алги 
 

 наведе најзначајније особине сваког 
раздела алги 

 анализира распрострањење  сваког 
појединачног раздела 

 анализира еколошки аспект алги 
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6. Биљке   Проширивање знања о 
разноврсности биљака 
 

 наведе најзначајније особине сваког 
раздела и класе виших биљака 

 анализира еколошки аспект 
представника сваког појединачног 
таксона  

 

7.  Гљиве и лишајеви  Проширивање знања о 
разноврсности гљива и 
лишаја 

 Схватање значаја/утицаја 
гљива на човека и друга 
жива бића 

 наведе најзначајније особине сваког 
раздела и подраздела у оквиру 
царства гљива и најзначајније 
особине сваке класе раздела лишаја 

 анализира еколошки аспект гљива и 
лишаја 

8. Животиње   Проширивање знања о 
разноврсности животиња 

 

 наведе најзначајније особине сваке 
класе животиња  

 анализира еколошки аспект 
представника сваког појединачног 
таксона 

 

Општи стандарди 
постигнућа  
 

 
Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
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Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите 
типове ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а 
посебно спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. 
Уме да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог 
здравља и непосредне околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из 
спољашње средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
организма у променљивој околини. 
 

 

Образовни профил: физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Медицинска географија 

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 

58 - - 
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе - 

Циљеви предмета: 
41. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине; 
42. Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи; 
43. Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи; 
44. Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи; 
45. Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори; 
46. Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора географске средине; 
47. Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу; 
48. 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Деловање времена и  
климе на организам 
човека 

 Разумевање појава, 
процеса и промена у 
атмосфери на основу 
познавања закона, теорија 
и модела природних наука   

 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 

 прати временска стања у локалној 
средини  

 дефинише одлике микроклиме  

 наведе основне карактеристике 

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 електронских 
помагала, аналогних и дигиталних географских 
карата различитог размера и садржаја 

 Коришћење информација са Интернета  
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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 
дејствазагађујућих материја 

 Коришћење интерактивних метода рада 

 Коришћење  
основне литературе уз употребу савремених 
технологија за презентовање.  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
5. праћење остварености исхода 
6. тестове знања 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значај вода за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и 
промена у хидросфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука 

 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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3. 

Рељеф, земљиште, 
биљни и животињски 
свет и њихов значај за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и 
промена у литосфери, 
педосфери и биосфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука   

 објасни утицај рељефа кроз промене 
надморске висине на здравље људи 
– планинска болест и висинска 
терапија  

 објасни утицај експозиције и нагиба 
терена на здравље људи, као и на 
изградњу стамбених и лечилишних 
објеката 

 познаје дејство појединих корисних 
и штетних макро и микроелемената 
(Mg, F, I, Se...) присутних у земљишту 
и подземним водама 

 зна које су опасне и штетне материје 
у земљишту 

 разликује природно од вештачког 
јонизујућег зрачења 

 разуме штетност радона по здравље 

 разликује позитивно и негативно 
дејство живог света на здравље 

 познаје више алергена биљног 
порекла (полени трава, дрвећа и 
корова, алергени буђи) и начин 
њиховог деловања на здравље 
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4. Друштвео географске 
карактеристике и 
њихов утицај на 
здравље 

Разумевање друштвених 
појава и процеса у сврху 
превенције и заштите здравља 
становништва 

 зна проблеме у вези са природним 
кретањемстановништва наше земље 
(наталитет, морталитет, природни 
прираштај) 

 разуме утицај миграција на 
психофизичке особине становништва 

 анализира биолошку структуру 
становништва за потребе планирања 
здравствене службе, превенције и 
заштите 

 разуме разлике у оболевању и 
умирању припадника различитим 
структурама становништва (полна, 
старосна, професионална, расна, 
етничка, верска, образовна)  

 зна утицај урбаних подручја на 
здравље људи 

 зна утицај руралних подручја на 
здравље људи 

 објасни како локација индустријских 
објеката утиче на здравље људи 

 објасни како правилан избор 
локације стамбених објеката утиче 
на здравље људи 

 разуме штетност неадекватне и 
нестручне употребе пестицида и 
вештачких ђубрива у пољопривреди 
зна различите начине штетног 
деловања саобраћаја на живот и 
здравље људи (загађење животне 
средине, ширење заразних 
болести,саобраћајне несреће) 

 

5. Социјално-економске 
карактеристике 
територије и утицај на 
здравље људи 

Разумевање социјално-
економских услова живота у 
сврху превенције и заштите 
здрављастановништва 

 зна да објасни разлике у оболевању 
и умирању међу земљама са 
различитим животним стандардом 

 зна да наведе пример болести која 
одражава лоше социоекономске 
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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 

Савремене болести и 
ендемска подручја у 
нашој земљи 

Стицање знања о угрожености 
здравља савременог човека и 
настанку болести 

 зна врсте и начине ширења заразних 
болести, као и њихову превенцију 

 зна начине ширења и превенције 
болести зависности 
зна најзаступљеније незаразне 
узроке смрти у Србији и у свету 
(кардиоваскуларне, малигне 
болести) 

 зна размештај ендемских болести у 
нашој земљи (ендемска 
нефропатија, ендемска гушавост, 
ендемска флуороза...) 
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Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Трећи или 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 

60/58   

7. Географија здравља Стицање знања о 

факторима географске 

средине који позитивно 

делују на здравље 

човека 

 објасни физичко-хемијска својства морске 

воде и утицај на здравље људи 

 објасни кретања морске воде и њихов 

утицај на здравље људи –таласотерапија 

 зна географски размештај климатских 

лечилишта у нашој земљи 

 зна индикације и контраиндикације 

појединих климатских лечилишта 

 објасни појам термалних и минералних 

вода 

 зна постанак и класификацију термалних и 

минералних вода 

 зна физичка и хемијска својства термалних 

и минералних вода 

 зна географски размештај термалних и 

минералних вода у Србији 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе ДА 

Циљеви предмета: 
34. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
35. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
36. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
37. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 
38. 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); 

39. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  
Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Село и град некад и 
сад 

 Стицање знања о 
миграцијама село – град као 
константним појавама у 
историји људског друштва. 

      Проширивање знања о 
 животу сеоског и градског 
становништва у Србији у XIX и 
XX веку. 

 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава реализујесе у учионици или 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
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Оквирни број часова по темама: 
 Свакој од четири теме које буду изабране 

треба посветити четвртину часова 
предвиђених наставним планом. 

Препоруке за реализацију наставе: 
 задатак наставника је да на почетку школске 

године од дванаест понуђенихнаставних тема, 
ученицима предложи шест, од којих ће они, 
као група, у складу са својим склоностима, 
изабрати четири, 

 структура програма конципирана је с циљем 
да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре,  

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају  
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке  
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радозналости, која је у основи сваког сазнања 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Култураодевања и 
исхране некад и сад 

 Проширивање знања о 
променама у начину 
одевања и исхрани кроз 
историју. 

 Уочавање промена у начину 
одевања код Срба кроз 
историју. 

      Уочавање улоге  
      различитих културних  
      утицаја на начин одевања  
      и исхрану код Срба кроз   
      историју. 

 уочи основна обележја културе 
одевања од антике до савременог 
доба; 

 идентификује основна обележја 
културе одевања код Срба кроз 
историју; 

 наведе и упореди разлике у начину 
одевања 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 

 Проширивање знања о 
развоју војне технике и 
променама у начину 
ратовања кроз историју. 

 Проширивање знања о 
развоју војске и начину 
ратовања код Срба кроз 
историју. 

 Развијање критичког става 
према рату. 

 
 

 уочи основна обележја ратова и војне 
организације и технике од антике до 
савременог доба; 

 разуме утицај научно-технолошких 
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, регрута, 
цивила); 

     аргументовано дискутује о рату и  
     његовим последицама на живот  
     људи. 

 

4. Новац и банке кроз 
историју 

 Проширивање знања о 
улози новца и банака у 
економским системима 
кроз историју. 

 Усвајање знања о улози 
новца и банака у 
свакодневном животу некад 
и сад. 

      Проширивање знања о  
      историји новца и развоју  
      банкарства код Срба. 

 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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5. Верски живот и 
обичаји  кроз историју 

 Проширивање знања о 
веровањима и обичајима у 
прошлости и садашњости. 

 Уочавање прожимања 
веровања и културе кроз 
историју. 

 Сагледавање сличности и 
разлика у веровањима и 
обичајима некад и сад. 

      Проширивање знања о  
      веровањима и обичајима  
      код Срба кроз историју. 

 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. 

 

6. Образовање и 
васпитање кроз 

историју 

 Продубљивање знања о 
развоју образовања кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у образовању и 
васпитању некад и сад. 

 Разумевање утицаја 
привредног развоја на 
квалитет образовања. 

      Продубљивање знања о  
      развоју образовања 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 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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7. Комуникације, 
путовања и туризам 

некад и сад 

 Уочавање значаја 
комуникација и њиховог 
развоја у историји друштва. 

 Разумевање утицаја 
комуникација на 
упознавање и 
приближавање држава, 
народа и њихових култура. 

 

 опише развој комуникација од 
праисторије до савременог доба; 

 наведе и упореди карактеристике 
комуникације у различитим 
периодима; 

 изведе закључак о значају 
комуникације у животу људи кроз 
историју; 

 разуме последице развоја модерних 
комуникација;  

 изведе закључак о утицају развоја 
комуникација на интеграцију сваке 
нације и друштва; 

 

 користи информације са историјске 
карте и повеже их са стеченим 
знањем о комуникацијама; 

        уочи утицај комуникација на  
        приближавање држава, народа и  
        њихових култура. 

 

8. Друштвени и 
породични живот 

кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју друштвеног и 
породичног живота кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у друштвеном и 
породичном живота некад и 
сад. 

      Проширивање знања о 
      друштвеном и  
      породичном животу код  
      Срба кроз историју. 

 идентификујеосновна обележја 
друштвеног живота од антике до 
данас; 

 идентификујеосновна 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  
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      односу на раније епохе. 

9. Фотографија, филм, 
радио и телевизија 

кроз историју 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизијекроз 
историју. 

 Разумевање утицаја 
фотографије, филма, радија 
и телевизије на друштвени, 
политички и културни 
живот. 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизије у 
Србији. 

      Уочавање значаја  
фотографије, филма, 
     радија и телевизије као  
     историјских извора. 

 уочи основна обележја развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизијекроз историју; 

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у животу појединца и 
читавог друштва; 

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије као историјских извора; 

 опише развој фотографије, филма, 
радија и телевизије у Србији; 
разуме последице развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије. 

 

10. Брига о телу и 
здрављу кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју здравствене културе 
кроз историју. 

 Уочавање утицаја 
економског и културног 
развитка на степен 
здравствене културе. 
Проширивање знања о 
развоју здравствене културе 
код Срба 

 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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11. Грбови и заставе 
некад и сад 

 Продубљивање знања о 
развоју грбова и застава и 
њиховом значају у историји. 
Упознавање са развојем, 
улогом и значајем грбова и 
застава у прошлости српског 
народа. 

 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. 

 

12. Спорт некад и сад  Проширивање знања о 
развоју спортског живота 
кроз историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у спортским играма 
и надметањима некад и сад. 

      Проширивање знања о 
      развоју спортског живота  
      код Срба. 

 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. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 или 58   
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Дисперзни системи  Разумевање корпускуларног 
концепта преко односа 
компоненти у дисперзном 
систему 

 Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање односа између 
квантитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање значаја примене 
дисперзних система у 
свакодневном животу и 
професионалном  раду 

 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 садржајраствора 
добијеног мешањем два 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 

 учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
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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 

 
 

примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори електролита  Разумевање значаја 
примене раствора 
електролита  у 
свакодневном животу и 
професионалном  раду 

 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;  

 Примениконстанту 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 

 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
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потеорији електролитичке 
дисоцијације 

 Објасни деловање пуферских система 
по протолитичкој теорији; 

 Зна пуферске системе телесних 
течности;  

 Израчунава концентрацију 
водоникових и хидроксидних јона у 
пуферским системима;  

 Израчунапромену 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; 

3. Стехиометријска 
израчунавања 

 Разумевање  концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

 Разумевање  корпускуларног 
концепта у процесу 
одигравања хемијских 
реакција 
 

 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 масеногелементарног 
процентног састава једињења; 

 Објасни квалитативно и 
квантитативно значење хемијске 
једначине;  

 Пише хемијске једначине важних 
хемијских реакција;  

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
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 Одреди коефицијенте у хемијским 
једначинама; 

  Тумачи појам оксидационог броја; 

  Разликује оксидационо и 
редукционо средство у реакцији 
оксидоредукциј е;  

 Примени метод 
електронскогбиланса за одређивање 
коефицијената у једначини реакције 
оксидоредукције 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

5. Област ОПШТА ХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 

 
2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 
структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 
елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струкеса структуром: честицама које граде 
супстанце (атоми елемената, молекули 
елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама. 
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 
свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 
изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 
за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 
свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледаваодносе између масе, количине и 
броја честица реактаната и производа. 
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 
примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 
или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 
на основу топлотних ефеката који их прате. 
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2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 
свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 
наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 
положајем у Периодном систему елемената. 
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представљанастајање ковалентне 
везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 
електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената16. и 17. групе Периодног 
система елемената. 
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке   
слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 
у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 
водених раствора. 
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатихподатака израчунава масу, 
запремину, количину и број честица супстанци које 
настају или су потребне за хемијске реакције. 
2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 
једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај променеконцентрације, температуре и 
притиска на однос концентрација реактаната и 
производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 
процесима у хемијској индустрији. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 
применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 
струје, електролиза и корозија). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитетпрема електрону, 
електронегативност) на основу електронске конфигурације атомаелемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система 
елемената. 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 
координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 
њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 
зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 
количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 
концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 
изражавања квантитативног састава раствора у други. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 
процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 
пише изразе за Ka и Kb. 
2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли саводом и пише одговарајуће 
хемијске једначине. 
2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 
2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћуреактаната (сировина) и одређује 
принос реакције. 
2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандарднихенталпија настајања. 
2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 
константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај променеконцентрације, температуре и притиска на 
хемијски систем у равнотежи на основу Ле 
Шатељеовог принципа. 
2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 
редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 
реакција. 
 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 
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Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 или 58   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава угљених хидрата 
природом функционалних 
група, њиховим положајем  
и њиховом интеракцијом 
унутар  молекула 

 Разумевање феномена 
изомерије, посебно 
оптичке изомерије и 
аномерије 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације угљених 
хидрата 

 Развој хемијске научне 
писмености и способности 

 Фишеровим пројекционим формулама 
представи структуру молекула 
моносахарида  

Објасни настајање цикличних 
(полуацеталних и полукеталних) облика 
молекула моносахарида  

 Хејвортовим перспективним 
формулама прикаже цикличнеформе 
молекула моносахарида  

 објасни разлику између Фишерових и 
Хејвортових формула моносахарида  

 објасни појам аномерије  

 хемијским једначинама представи: 
дехидратацију, епимеризацију, грађење 
гликозида, редукцију и оксидацију 
моносахарида  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 теоријска настава  
 демонстрациони огледи 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 
 учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
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 комуникације у 
хемијикоришћењем и 
применом Фишерових и 
Хејвортових формула 

 Разумевање биолошког 
значаја угљених хидрата 

 Разумевање значаја 
примене угљених хидрата  у 
струци и у свакодневом 
животу 

 тумачи биолошки значај моносахарида  

 објасни настајање гликозидневезе 
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 
целулозепредстави гликозидне везе у 
молекулима полисахарида 

 разликује полисахариде по физичким 
својствима тумачи биолошки значај 
полисахарида 

• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Прилагодити разматрање квантитативног 
аспекта хемијских реакција потребама образовног 
профила 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 
 
 таложења појединих материја које настају због 

метаболичких поремећаја у организму; 
 Таложење као последица поремећаја 

метаболизма угљених хидрата; 
 Угљени хидрати природног порекла који се 

користе у фармацеутској пракси (особине, 
употреба, порекло): 

 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; 
 Одређивање типова брашна; 
 Анализа шећера и производа од воћа и 
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поврћа- полариметријско одређивање 
сахарозе; рефрактометријско одређивање суве 
материје у производима од воћа и поврћа; 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липиди  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава липида 
структуром њихових 
молекула 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације липида 

 Разумевање биолошког 
значаја липида    

 Разумевање значаја 
примене липида у струци и 
у свакодневом животу 

 

 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 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 

 основне карактеристике хормона; 
регулација  рада ендокрних жлезда - 
хипоталамус-хипофиза-ендокрине жлезде 

 Таложење као последица поремећаја 
метаболизма липида; 

 Масти, уља: 

 Ricini oleum ,Olivae oleum,Природни 
воскови,Лецитин 

 хемијска структура, особине, 
улога у организму: 

стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

 значај фосфолипида у структури и функцији 
биолошких мембрана; 

 уношење, дигестија и ресорпција липида; 

 метаболизам липида; 

 метаболизам холестерола; 

  структура, метаболизам и поремећаји у 
метаболизму липопротеина; 

 значај одређивања липида и липопротеина у 
обољењима. 

 етиопатогенеза и дијагностика            
хиперлипопротеинемија. 

 Гликокортикоиди и минералокортикоиди; 

 Андрогени и анаболици; 

 Естрогени, гестагени  и хормонски 
контрацептиви; 
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3. Протеини  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава аминокиселина  и 
протеина природом 
функционалних група и  
њиховим положајем  у  
молекулу 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације 
аминокиселина и протеина  

 Разумевање биолошког 
значаја аминоккиселина и 
протеина  

 Разумевање значаја 
примене протеина у струци 
и у свакодневом животу 

 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 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила: 

 Ујед змија и других животиња; 
Убоди инсеката (пчела, оса, стршљен, шкорпион, 
паук, 

 Таложење као последица поремећаја 
метаболизма аминокиселина (мокраћна 
киселина, амилоид, хијалин, фибрин); 

 хемијска структура, особине, 
улога у организму: 
хормона деривата амино-киселина 
(адреналин, тироксин)  
полипептидних хормона (инсулин) 

 хемијска структура, особине, 
улога у организму: 
стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

 Клинички значај одређивања ензима. 

 појам биланса азота; 

  биолошка  вредност протеина; 

 Метаболички  путеви аминокиселина у 
ћелији; 

 метаболизам аминокиселина и циклус урее; 

 Клинички значај одређивања протеина у крви 
и урину; 

 Инсулин и орални антидијабетици; 

 Функција и хемијски састав коже; 

 Грађа и функција нокта, принципи правилне 
неге ноката; 

 Грађа и функција косе, принципи хигијенско- 
естетске неге косе; 

 Састав, особине, израда и употреба препарата 
за негу, одржавање и заштиту коже и косе; 
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4. Нуклеинске киселине  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава нуклеозида, 
нуклеотида и нуклеинских 
киселина структуром 
њихових молекула 

 Разумевање биолошког 
значаја ДНК и РНК 

 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 

 Повезивањем знања ученика из предмета 
биологија,проширивати ученичка знања о 
генетски модификованој храни  

 Етичке теме и дилеме: 
донорство органа и генетског    материјала; 

-  клонирање. 
 Етички аспекти биоинжењеринга и генетских 

истраживања. 
 
 

5.  Витамини  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава витамина  
структуром њихових 
молекула 

 Разумевање биолошког 
значаја витамина  

 

 објасни биолошки значај витамина 

 примењује   номенклатуру  витамина 

 тумачи физичка сввојства 
липосолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  
витамина А1 и  његовог  
провитамина  

 тумачи физичка сввојства 
хидросолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  
витамина С 

 објасни улогу антиоксиданаса у 
биолошким системима 

Повезивањем знања ученика из предмета 
медицинска  биохемија, упућивати их на критички 
став о употреби витаминских суплемената  
 идентификација витамина Ц 
 идентификација витамина Д 
 идентификација витамина Е 
 одређивање садржаја витамина Ц 
  особине и распрострањеност витамина и 

провитамина; последице хиповитаминозе и 
хипервитаминозе; улога  у организму и 
дневне потребе; 

 Липосолубилни витамини - терапијска 
примена; 

Хидросолубилни витамини - терапијска примена. 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област БИОХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 
 

2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида(глукозе, фруктозе, сахарозе, 
лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који суглавна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних 
јединицапротеина. 
2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 
витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 
2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 
корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 
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једињења. 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естараиз масти, уља и воскова, структуру 
аминокиселина и протеина са својствима и 
улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну,терцијарну и кватернерну структуру и 
наводи њихов значај за биолошку активностпротеина у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 
дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 
2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида(малтозе, лактозе, сахарозе, 
целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 
гликогена). 
2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 
гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 
редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 
Толенсовим реагенсом. 
2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 
објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 
наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 
и природу пептидне везе. 
2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 
секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 
активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 
активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 
метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 
информација. 
2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 
метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 
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мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 
се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 
биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 
једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 
изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 
киселина, који су организму потребни. 
 

 

 

 

 

Образовни профил: Физиотерапеутски техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ТРЕЋИ 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 6 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе  



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Циљеви предмета: 
 

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

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Закони одржања ● Схватање значаја закона 
одржања у физици 

 

● 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима   
● Лабораторијске вежбе  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи молекулско-
кинетичке теорије 
гасова 

● Стицање знања о 
молекулској структури 
супстанције и 
међумолекулским силама 

● Разумевање основних 
параметара гасног стања и 
гасних закона 

● 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 лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 

3. Флуиди ● Проширивање и 
продубљивање знања 
из статике и динамике 
флуида са посебним 
нагласком на примену у 
струци 

● Стицање знања о 
кретању тела кроз 
течности и гасове и 
примена у струци 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област МЕХАНИКА 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 
кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена 
знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације 
у кинематици и динамици.  
2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 
течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине 
тела.  
2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  
2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. 
Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао 
појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне 
инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 
хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 
осцилације.  
2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при 
кретању тела.  
2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, 
Бернулијеву једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  
2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 
појава код таласа; објашњава својства звука.  
2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 
коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења 
таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, 
периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 
 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање 
инерцијалних сила.  
2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности 
течности.  
2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна да 
решава сложене задатке о осцилацијама и таласима.  
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, пренос механичких 
таласа кроз течности и гасове, динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и таласи; користи уређаје и мерне 
инструменте за одређивање физичких величина, на пример, коефицијент површинског напона, модул еластичности, 
фреквенција осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање куглице која се котрља низ коси жлеб.  
2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања 
куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од његове 
редуковане дужине, амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 
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Образовни профил: Физиотерапеутски  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ЧЕТВРТИ 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

58 7 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе 

Циљеви предмета: 
 

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

 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Структура и основна 
својства чврстих тела 

 

● Стицање знања о структури 
чврстих тела 

● Разумевање физичких 
промена које настају при 
деформацији и загревању 
чврстих тела 

 

● 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 

● чврстих тела 
● схватање промене агрегатног стања 

чврстих тела 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
 
 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електростатика и 
електромагнетизам 

● Продубљивање знања из 
електростатике и 
електродинамик 

● 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)  

● 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 

● теоријска настава са демонстрационим 
огледима   

● Лабораторијске вежбе  
● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

3. Таласна оптика ● Стицање знања из 
таласне оптике 

● 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 

4. Елементи квантне 
физике 

● Стицање знања из 
квантне физике 
 

● разуме основне поставке 
квантне физике 

● разуме појам кванта енергије и 
појам фотона 

● зна шта је фотоефекат и 
Комптонов ефекат 

● зна принцип рада фотоћелија 
● разуме дуализам микрочестица 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, 
електростатичку заштиту, кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију 
наелектрисања у кретању, узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне 
индукције, принцип рада генератора наизменичне струје.  
2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични 
потенцијал) и разуме да се при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала.  
2.ФИ.1.3.3. Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник 
са струјом (Лоренцова и Амперова сила).  
2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност 
проводника и зна величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне 
струје (термогена отпорност, капацитивна и индуктивна отпорност).  
2.ФИ.1.3.5. Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон.  
2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним и магнетним појавама и решава једноставне 
проблеме и задатке користећи Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у пракси. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: електрично пражњење у гасовима, појаву индуковане ЕМС у различитим случајевима, 
самоиндукцију и међусобну индукцију, настајање, основне карактеристике и спектар електромагнетних таласа, својства 
магнетног поља Земље.  
2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између 
јачине електричног поља и потенцијала.  
2.ФИ.2.3.3. Користи оба Кирхофова правила при решавању проблема и задатака разгранатих струјних кола и уме да израчуна 
еквивалентну отпорност у колу једносмерне струје са серијском, паралелном или мешовитом везом. 2.ФИ.2.3.4. Зна отпорности 
у колу наизменичне струје и разлику између њих; примењује Омов закон за серијско RLC коло и уме да изрази активну снагу 
преко ефективних вредности наизменичне струје и напона.  
2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма; користи уређаје и 
мерне инструменте и на основу анализе добијених резултата долази до емпиријске зависности између физичких величина 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање спољашњег електричног поља на дипол, различито понашање дијамагнетика, 
парамагнетика и феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на основу тога, наводи примере практичне примене 
феромагнетика, магнетни хистерезис, принцип рада генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом закону 
електромагнетне индукције, принцип рада Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних таласа.  
2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног поља два или више тачкастих наелектрисања у различитој геометријској 
конфигурацији и да израчуна поље наелектрисаних тела применом Гаусове теореме.  
2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и магнетног поља и израчунава, на основу познатих релација, енергију 
електричног поља у плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду.  
2.ФИ.3.3.4. Повезујући знања о макропојавама у области магнетизма са честичном структуром, односно атомом, разуме 
микропојаве, на пример, на основу познавања магнетног момента струјне контуре, разуме магнетни момент атома и његову 
везу са орбиталним моментом.  
2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и експерименталне задатке, и формулише научна објашњења појава 
примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, не само у оквиру наставног 
предмета, већ их препознаје и решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, осмишљава начин решавања проблема у 
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Образовни  профил:   КОЗМЕТИЧКИ  ТЕХНИЧАР 

  
 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 19 2   627 66   30 13     442       11     352       9     270       
169
1 66   30 

178
7 

1.  Српски језик и књижевност 3     99       3     102       3     96       3     90       387       387 

2. Страни језик 2     66       2     68       2     64       2     60       258       258 

3. Физичко васпитање 2     66       2     68       2     64       2     60       258       258 

4. Математика 2     66       2     68       2     64       2     60       258       258 

5. Рачунарство и информатика   2     66                                                 66     66 

6. Историја 2     66                                                 66       66 

7. Ликовна култура             30                                                 30 30 

8. Физика 2     66                                                 66       66 

9. Географија 2     66                                                 66       66 

10. Хемија 2     66       2     68                                   134       134 

11. Биологија 2     66       2     68                                   134       134 

12. Социологија са правима грађана                             2     64                     64       64 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
8 2   264 66   90 12 6   408 204   

90 
9 9   288 288   

150 
5 15   150 450   

120 
111
0 

100
8   450 

256
8 

1 Анатомија и физиологија 3   99                         99    99 

2 Масажа 1 2  33 66  30 1 3  34 102  30               67 168  60 295 

3 Хигијена и здравствено васпитање 2   66                         66    66 

4 Латински језик 2   66                         66    66 

5 Прва помоћ       60                         60 60 

6 Здравствена психологија        2   68                  68    68 

7 Микробиологија са епидемиологијом        2   68                  68    68 

8 Патологија        2   68                  68    68 

9 Естетска нега        1 3  34 102  60 1 5  32 160  60 1 5  30 150  60 96 412  180 688 

10 Фармакологија        2   68                  68    68 

11 Медицинска биохемија        2   68                  68    68 
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12 Медицинска етика               1   32           32    32 

13 Физикална медицина               1 2  32 64  30        32 64  30 126 

14 Козметологија               2 2  64 64  30  2   60  30 64 124  60 248 

15 Дерматологија               2   64           64    64 

16 Основе клиничке медицине               2   64   30        64   30 94 

17 Дерматологија са негом                      2 3  60 90  30 60 90  30 180 

18 Естетска хирургија са негом                      2 3  60 90   60 90   150 

19 Предузетништво                       2   60    60   60 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     33       1     34       3     96       3     90       253       253 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     33       1     34       1     32       1     30       129       129 

2. 
Изборни предмет према програму 
образовног профила**       

      
        

      
  2     

64     
  2     

60     
  124       124 

Укупно А1+A2+Б 
28 4   924 132   120 26 6   884 204   90 23 9   736 288   150 17 15   510 450   120 

305
4 

107
4   480 

460
8 

Укупно А1+A2+Б 32 1176 32 1178 32 1174 32 1080 4608 

 

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине 
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Напомена:* Ученик 
изборни предмет 
бира једном у току 
школовањ

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    2 

5.  Историја (одабране теме)*   2 2 

6. Хемија(изборни предмет)*   2 2 

7. Хемија биомолекула*   2 2 

8. Физика   2 2 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска 
настава 

Вежбе Настава у блоку 

99 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у 
групе 

Не дели се 
 

Циљеви предмета: 
 

 
Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и 

процеса у књижевности; 
Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 

 

Ред. 
број 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теме 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма  



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 ученик ће бити у 
стању да: 

 

1. 
 
 
 
 

Увод у 
проучавање 
књижевног 
дела 

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

разликује врсте 
уметности и 
њихова 
изражајна 
средства 

објасни појам и 
функцију 
књижевности као 
уметности и 
однос 
књижевности и 
других уметности 

наведе научне 
дисциплине које 
се баве 
проучавањем 
књижевности 

познаје књижевне 
родове и врсте и 
разликује 
њихове основне 
одлике 

одреди тему, мотив, 
сиже, фабулу, 
лик и идеју у 
књижевном делу 

износи своје утиске и 
запажања о 
књижевном 
делу, тумачи 
његове битне 
чиниоце и 
вреднује га 

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

Приликом обраде драмског дела могућност посете 
позоришној представи и гледање снимка 
позоришне представе, а након тога разговор о 
драмском тексту и његовој позоришној 
реализацији. Такође је ову наставну тему могуће 
обрађивати током целе школске године, па на 
пример структуру и одлике  драмског дела 
обрадити на примеру „Ромеа и Јулије“, а структуру 
и одлике лирске и епске народне песме обрадити 
током реализације теме Народна књижевност 

Поједине наставне јединице („Први пут с оцем на 
јутрење“, „Антигона“, „Туга“ укључене су у акциони 
план пројекта „Квалитетно образовање за све“, 
ради развијања компетенција демократске 
културе. 

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом, здравственом 

психологијом, грађанским васпитањем... 
Оквирни број часова по темама 

Увод у проучавање књижевног дела (15 часова) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност 
старог века 

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

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 

 

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

Приликом обраде драмског дела могућност посете 
позоришној представи и гледање снимка 
позоришне представе, а након тога разговор о 
драмском тексту и његовој позоришној 
реализацији. Такође је ову наставну тему могуће 
обрађивати током целе школске године, па на 
пример структуру и одлике  драмског дела 
обрадити на примеру „Ромеа и Јулије“, а структуру 
и одлике лирске и епске народне песме обрадити 
током реализације теме Народна књижевност 

Поједине наставне јединице ( „Антигона“, „Гилгамеш“, 
„Илијада“) укључене су у акциони план пројекта 
„Квалитетно образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом,  грађанским 

васпитањем... 
Оквирни број часова по темама 
Књижевност старог века (12 часова) 

 

 

 

3. 

Средњовековна 
књижевност 

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

наведе најзначајније 
споменике 
јужнословенске 
културе, 
језик,  писмо и 
век у ком су 
настали 

именује ауторе и 
дела 

разуме поетику 
жанрова 
средњовековне 

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

Посета Музеју Српске Православне цркве као час 
систематизације и утврђивања наставне теме. 

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом, верском 

наставом, стручним предметима 
Оквирни број часова по темама 

 
 
Средњовековна књижевност  
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књижевности  
лоцира обрађене 

текстове у 
историјски 
контекст 

објасни значај 
средњовековне 
књижевности за 
српску културу 

анализира изабране 
текстове уз 
претходно 
припремање 
путем 
истраживачких 
задатака 

      (11 часова) 
 

4. Народна 
књижевност 

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

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 

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

Народна књижевност се може обрадити по мотивима 
(рад у групама) 

 Приликом обраде драмског дела могућност посете 
позоришној представи и гледање снимка 
позоришне представе, а након тога разговор о 
драмском тексту и његовој позоришној 
реализацији. Такође је ову наставну тему могуће 
обрађивати током целе школске године, па на 
пример структуру и одлике  драмског дела 
обрадити на примеру „Ромеа и Јулије“, а структуру 
и одлике лирске и епске народне песме обрадити 
током реализације теме Народна књижевност 

Развијање међупредметних компетенција. 
Поједине наставне јединице ( „Хасанагиница“, „Диоба 

Јакшића“) укључене су у акциони план пројекта 
„Квалитетно образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

Корелација са историјом, географијом, верском 
наставом... 
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стварности  и 
историјске 
чињенице 

Оквирни број часова по темама 
Народна књижевност (12 часова) 

 
 

5. Књижевност 
хуманизма и 
ренесансе 

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

наведе најзначајније 
представнике и 
њихова дела 

објасни значење 
појмова 
хуманизам и 
ренесанса 

наводи и на 
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 

 

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

Приликом обраде драмског дела могућност посете 
позоришној представи и гледање снимка 
позоришне представе, а након тога разговор о 
драмском тексту и његовој позоришној 
реализацији. Такође је ову наставну тему могуће 
обрађивати током целе школске године, па на 
пример структуру и одлике  драмског дела 
обрадити на примеру „Ромеа и Јулије“, а структуру 
и одлике лирске и епске народне песме обрадити 
током реализације теме Народна књижевност 

Корелација са историјом, географијом, стручним 
предметима. 

Оквирни број часова по темама 
Хуманизам и ренесанса (10 часова) 
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6. Општи појмови 
о језику 

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

објасни функцију 
језика и појам 
језичког знака 

разуме природу 
модерног 
књижевног 
(стандардног) 
језика 

наведе фазе развоја 
књижевног 
језика до 19. века 

наведе дисциплине 
које се баве 
проучавањем 
језичког система 

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

Оквирни број часова по темама 
Општи појмови о језику (4 часа) 

 

 

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

 

уме да се служи 
правописом 

разликује гласовне 
алтернације 

влада акценатским 
гласовним 
системом 
књижевног 
(стандардног) 
језика и да га 
примењује у 
говору 

   

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

Оквирни број часова по темама 
Фонетика (9 часова) 
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8.  Правопис Оспособљавање ученика 
да пишу у складу са 
правописном нормом 

примени знања о 
гласовним 
алтернацијама у 
складу са 
језичком нормом 

примени употребу 
великог и малог 
слова у складу са 
језичком нормом 

подели речи на крају 
реда у складу са 
језичком нормом 

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

Наставна тема блиско повезана са аквионим планом 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, као и 
предметом Српски језик и вештине комуникације. 

Оквирни број часова по темама 
Правопис  (10 часова) 

 

 

9.  Култура 
изражавања 

Оспособљавање ученика 
да користе различите 
облике казивања и 
функционалне стилове 

опише стања, 
осећања, 
расположења, 
изрази ставове, 
донесе закључке 
у усменом и 
писаном 
изражавању 

разликује 
функционалне 
стилове 

препозна и примени 
одлике 
разговорног и 
књижевноуметни
чког 
функционалног 
стила 

попуњава 
формуларе, 
уплатнице, 
захтеве и слично 
у складу са 
језичком нормом 

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

Наставне теме укључене и у акциони план пројекта 
„Квалитетно образовање за све“ 

Корелација са предметом српски језик и вештине 
комуникације 

Оквирни број часова по темама 
Култура изражавања (19 часова) 

 

 

Општи стандарди 
постигнућа  

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво:  



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 

CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује 
друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста 
(увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из 
социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у 
Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског 
језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора 
српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; 
подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и 
негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; 
зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има 
основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања 
у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и 
уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између 
формалне и неформалне лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса 
и књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из 
књижевних и неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и 
спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине 
књижевних дела из обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене 
дискурсе. СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и 
формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 
школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу 
читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку 
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акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно 
чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; 
у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области језика, књижевности и културе 
користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих 
пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном терминологијом 
науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална 
и невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу 
слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. 
предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата 
белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира 
казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне 
теме; саставља једноставнији говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем 
(експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела; 
сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; 
резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама 
да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је 
да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији 
аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у 
фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, 
даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде 
стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију); саставља писмо – приватно и 
службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски 
доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне 
текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије 
читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази 
експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; 
пореди основне информације и идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује 
објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор 
неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што 
тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју 
процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према 
њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
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CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, 
метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту 
и разуме сврху конотативног значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате 
речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које 
припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна 
знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; 
графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичка сродност, језички типови, језичке 
универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. 
Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и 
функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског 
изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој 
књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим 
критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно 
акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена (једначења сугласника по 
звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да 
употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим 
случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с 
облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; 
анализира реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне 
врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, 
конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица; разуме појам елипсе; има 
основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и 
познавање најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с 
приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка 
богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; 
познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, 
тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у 
тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  
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СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и 
књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст 
(аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли 
су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном 
тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу 
значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе 
(нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма 
примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и 
формација у развоју српске и светске књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на 
основу примарног текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, 
аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених 
програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности 
и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и 
за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус 
својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, 
књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у 
јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор 
према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику да развија сопствену говорну културу; с 
пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; 
слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) 
користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи 
прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи 
прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на 
прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; 
сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме 
непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима 
предвиђеним програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски 
доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове 
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из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен 
културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије читања; бира стратегију читања која 
одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази 
експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне 
идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео 
одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму; анализира и тумачи оне системе 
мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја 
(због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове 
ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од 
ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 
образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да 
ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и 
књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и 
књижевности добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у овим текстовима; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје 
конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне 
актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на 
творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије 
реченице грађене по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита 
решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног 
школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне 
текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и 
књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове 
врсте различитих жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и 
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комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и 
књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у 
наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство 
приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе 
и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и 
упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и 
светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да 
аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну 
литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне 
литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног 
дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, 
културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима 
књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области 
језика, књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите 
ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну 
и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући 
говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и 
новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и 
неуметничких текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни 
текст успешно преноси информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; 
издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима 
их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два 
сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика 
наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију 
(разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким 
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способностима...). 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/2014.     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

102 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 
 

Циљеви предмета: 
 

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

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теме ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

Барок, класицизам 
и просветитељство 

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

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 српској 
књижевности 

наведе особине  ликова у 
обрађеним делима и заузме 
став према њиховим 
поступцима  

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

Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

Посета Музеју Вука и Доситеја. 
Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским 
васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 
Барок , класицизам, просветитељство (14 

часова) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

наведе представнике романтизма 
и њихова дела 

уочава и образлаже одлике 
романтизма 

изнесе свој суд о књижевним 
делима користећи стечена 
знања и сопствена запажања 

препозна и усвоји вредности 
националне културе и 
разуме/поштује културне 
вредности других народа 

тумачи  уметнички свет и 
стваралачке поступке у 
структури обрађених дела 

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

Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након 
тога разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 
 
 
Поједине наставне јединице укључене су у 

акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, 

географијом,  грађанским васпитањем, 
ликовном културом. 

Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 
Романтизам   (25 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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3. 

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

 

наведе представнике правца и 
њихова дела 

дефинише одлике реализма и 
објасни их на 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 

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

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, грађанским 
васпитањем, ликовном културом... 

Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

Могућност гледања екранизације неких од 
дела реалистичке књижевности. 

 

Оквирни број часова по темама 
 
 
Реализам (28 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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4. Морфологија Систематизо-вање знања о врстама речи и 
њиховим облицима 

одреди врсту речи и граматичке 
категорије 

употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у 
складу са језичком нормом 

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

Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 
Морфологија (10 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 
 
 

 

5. Правопис Оспособљавање ученика да пишу у складу са 
правописном нормом 

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

 

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

Оквирни број часова по темама 
Правопис (5 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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6.  Култура 
изражавања 

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

 

изражава размишљања и 
критички став према 
проблемима и појавама у 
књижевним текстовима и 
свакодневном животу 

препозна одлике стручно-научног 
стила 

примени одлике новинарског 
стила 

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

Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 
Култура изражавања (23 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје 
стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова 
(облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна одговарајуће 
језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став 
према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге 
дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавски и 
(и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима 
користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју 
књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и 
књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне 
промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим 
случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим случајевима; препознаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); 
примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
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.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски 
контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и неуметничких 
текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне 
школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. Наводи 
основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује 
их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са 
књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног 
дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује 
свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно 
чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области језика, 
књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и 
лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, 
прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); 
говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине 
(нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове 
делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст 
користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; 
резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи 
идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир 
приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се 
служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; 
саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију); саставља 
писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце. 
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 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове 
средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове 
из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне 
информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више 
текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од 
ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 
образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме 
у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и 
неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење 
лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим 
језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – 
фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичка сродност, 
језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. 
Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим 
случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 
културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам 
фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених 
гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).  
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; 
познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине 
грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице 
грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични 
случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица; разуме 
појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности 
које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију, 
паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
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Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела 
предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и 
адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру 
школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, 
путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у књижевноуметничком 
и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења 
текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство 
приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним 
књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у 
тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске 
књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен 
културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, 
користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује 
слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику да развија 
сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; 
слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем 
и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и 
пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на 
прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава 
сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај 
и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже 
текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из 
медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије читања; бира стратегију 
читања која одговара сврси читања. 
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СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације 
и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму; анализира и 
тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због 
бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други 
текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; 
процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и 
имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текста погодног за 
обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро структуриран и 
кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује колико одређене одлике 
текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме 
(квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан 
му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и 
додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена 
знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског 
програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе 
унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру 
школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус 
историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.  
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
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СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног 
текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка 
знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, 
стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о 
сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и 
културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује 
поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томе прилагођава свој 
говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу 
задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног 
текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више 
њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као 
читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим 
читалачким способностима...). 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 / 2014.    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

96 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 
 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Циљеви предмета: 
 

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

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теме ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Модерна Упознавање са основним одликама правца, 
представницима и њиховим делима 

наведе одлике правца, 
представнике и њихова дела 

 уочи и тумачи модерне 
елементе у изразу и форми 
књижевног дела 

анализира одабрана дела, 
износи запажања и ставове 

  

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

Приликом обраде драмског дела могућност посете 
позоришној представи и гледање снимка позоришне 
представе. 

Поједине наставне јединице укључене су у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, ради 
развијања компетенција демократске културе. 

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом, ликовном 

културом, грађанским васпитањем, стручним 
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предметима. 
Оквирни број часова по темама 
Модерна (25) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност 
између два рата 

Упознавање ученика са одликама 
међуратне књижевности, представницима 
и делима 

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 

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

Приликом обраде драмског дела могућност посете 
позоришној представи и гледање снимка 
позоришне представе, а након тога разговор о 
драмском тексту и његовој позоришној реализацији. 

Поједине наставне јединице укључене су у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, ради 
развијања компетенција демократске културе. 

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом,  грађанским 

васпитањем, ликовном културом, стручним 
предметима. 

Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 
Међуратна књижевност (30) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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3. 

Творба речи Систематизовање знања о основним 
правилима грађења речи 

препозна просте, изведене и 
сложене речи 

примени основне принципе 
творбе речи 

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

Развијање међупредметних компетенција. 
 

Оквирни број часова по темама 
Творба речи (9) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 
 
 

 

4. Лексикологија Упознавање ученика са основама 
лексикологије 

препозна и одрeди вредност 
лексеме 

уме да се служи речницима 
наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, 
жаргона… 

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

Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 
Лексикологија (9 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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5. Правопис Оспособљавање ученика за примењивање 
знања из језика и правописа у складу са 
језичком нормом 

примени правописна правила у 
писању сложеница, 
полусложеница и синтагми 

скраћује речи у складу са 
прописаним правилима 

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

Поједине наставне јединице укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

Корелација са предметом српски језик и вештине 
комуникације 

 
Оквирни број часова по темама 
Правопис (6 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

 

6.  Култура 
изражавања 

Оспособљавање ученика да теоријска 
знања из граматике и правописа 
примењују у усменом и писаном 
изражавању 

 

износи став, користи аргументе и 
процењује опште и 
сопствене вредности у 
усменом и писаном 
изражавању 

 

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

Наставне теме укључене и у акциони план пројекта 
„Квалитетно образовање за све“ 

Корелација са предметом српски језик и вештине 
комуникације 

Оквирни број часова по темама 
Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје 
стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова 
(облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна одговарајуће 
језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став 
према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте 
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српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавски и (и)јекавски); има 
потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна 
основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног 
језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и 
књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне 
промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим 
случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим случајевима; препознаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); 
примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски 
контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и неуметничких 
текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске 
лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. Наводи 
основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује 
их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са 
књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног 
дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује 
свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно 
чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области језика, 
књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и 
лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, 
прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); 
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говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. 
предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове 
делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст 
користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног или другог 
уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира 
једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју 
или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје 
аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се 
служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља 
матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију); саставља писмо – 
приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове 
средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из 
медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне 
информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више 
текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од 
ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 
образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у 
једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и 
неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење 
лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим 
језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – 
фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичка сродност, 
језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. 
Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим 
случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 
културни контекст. 
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 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам 
фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних 
промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; 
познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине 
грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене 
по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); 
зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица; разуме појам елипсе; 
има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих 
интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да 
изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује 
лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела 
предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и 
адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру 
школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) 
добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у књижевноуметничком и 
књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство 
приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним 
књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у 
тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске 
књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен 
културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, 
користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује 
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слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику да развија 
сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; 
слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и 
излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и 
пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на 
прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава 
сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и 
реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже 
текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из 
медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије читања; бира стратегију 
читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; 
издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају 
или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму; анализира и тумачи оне системе 
мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег 
разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; 
процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и 
имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текста погодног за 
обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро структуриран и 
кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује колико одређене одлике 
текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме 
(квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му 
је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и 
додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена 
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знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе 
унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру 
школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус 
историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске 
и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста 
и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, 
критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка 
знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, 
стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси 
и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и 
културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује 
поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томе прилагођава свој 
говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу 
задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног 
текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); 
тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу 
– развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким 
способностима...). 

 

Образовни Козметички техничар 
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профил: 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

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 

90 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 
 

Циљеви предмета: 
 

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

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теме ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  
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1. 
 
 
 
 

Савремена 
поезија 

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

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 

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

Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

Могућност обраде савремене драме кроз 
повезивање са другим медијима -драмски 
текст као позоришна представа, радио драма 
или ТВ драма 

Развијање међупредметних компетенција. 
Корелација са историјом, географијом, ликовном 

културом, грађанским васпитањем, стручним 
предметима. 

Оквирни број часова по темама 
Савремена поезија (12 часова) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
тестове знања 
 
 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремена 
проза 

Упознавање са књижевнотеоријским појмовима, 
специфичностима савремене прозе, њеним 
представници-ма и делима 

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  
 

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

Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

Развијање међупредметних компетенција. 
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 Корелација са историјом, 
географијом,  грађанским васпитањем, 
ликовном културом, стручним предметима. 

Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

Савремена проза (27 часова) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

 

3. 

Савремена 
драма 

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

увиди разлику између 
традиционалне и  савремене 
драме 

упореди драмски  књижевни текст 
са другим облицима његове 
интерпретације 

формулише личне утиске и 
запажања о драмском делу 

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

Развијање међупредметних компетенција. 
Приликом обраде драмског дела могућност 

посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 

Оквирни број часова по темама 
Савремена драма (8) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Класици 
светске 
књижевности 

Упознавање са писцима и делима светске 
књижевне баштине 

препозна свевременост  обрађених 
тема 

тумачи дела износећи своја 
запажања и утиске и 
образложења о њима 

 

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

Развијање међупредметних компетенција. 
Приликом обраде драмског дела могућност 

посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 

Оквирни број часова по темама 
Класици светске књижевности (8 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

 

5. Синтакса Систематизовање знања из синтаксе 
 

одреди синтаксичке јединице и 
њихову функцију  

одреди типове независних и 
зависних реченица, типове 
синтагми и типове напоредних 
конструкција 

разуме појам конгруенције 
познаје систем глаголских облика 
 

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

Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Развијање међупредметних компетенција. 
 
Оквирни број часова по темама 
Синтакса (7 часова) 
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6. Правопис Оспособљавање ученика за примењивање знања 
из језика и правописа у складу са језичком 
нормом 

примени правописне знаке у складу 
са језичком нормом 

употреби знаке интерпункције у 
складу са језичком нормом 

 

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

Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

 
Оквирни број часова по темама 
Правопис (5 часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

 

7.  Култура 
изражавања 

Усавршавање културе изражавања и неговање 
интересовања за праћење културних садржаја 
и критички однос према њима, као и 
оспособљавање за операционализацију 
функционалних стилова 

напише есеј поштујући структуру 
ове књижевне врсте 

састави биографију, молбу, жалбу, 
приговор… 

процењује вредност понуђених 
културних садржаја 

 

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

Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

Корелација са предметом српски језик и вештине 
комуникације 

Оквирни број часова по темама 
Култура изражавања (20 часа) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје 
стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова 
(облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна одговарајуће језичке 
прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став према 
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свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског 
језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавски и (и)јекавски); има потребу 
да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне 
податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и 
правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује 
их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне 
промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим 
случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим случајевима; препознаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); 
примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама.  
CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски 
контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и неуметничких текстова 
предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске 
лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. Наводи 
основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их 
са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са 
књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног 
дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој 
акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и 
казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области језика, књижевности и 
културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, 
осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући 
приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз 
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презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. 
предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове 
делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст 
користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног или другог 
уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира 
једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју 
или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје 
аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се 
служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља 
матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију); саставља писмо – 
приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове 
средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из 
медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне 
информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више 
текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од 
ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 
образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у 
једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и 
неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење 
лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим језичким 
нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; 
граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичка сродност, језички типови, језичке 
универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета 
српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим 
случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 
културни контекст. 
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 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; 
зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена 
(једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; 
познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине 
грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене 
по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна 
основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица; разуме појам елипсе; има 
основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих 
интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази 
индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке 
слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела 
предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и 
адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру 
школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) 
добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у књижевноуметничком и 
књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство 
приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним 
књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија 
читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом 
човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, 
користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца 
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односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику да развија сопствену говорну 
културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, 
процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и 
излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише 
занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на прикладан 
начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни 
текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује 
правописну норму у случајевима предвиђеним програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже 
текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); 
има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије читања; бира стратегију читања која 
одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; 
издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају 
или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму; анализира и тумачи оне системе 
мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег 
разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; 
процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и 
имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текста погодног за 
обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро структуриран и 
кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује колико одређене одлике 
текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме 
(квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је 
појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим 
случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по различитим 
моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и 
додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања 
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о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе 
унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру 
школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус 
историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и 
поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и 
литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, 
критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, 
примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, 
стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и 
вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и културе; 
има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине 
садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томе прилагођава свој говор; 
слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу 
задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста 
заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); 
тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – 
развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким 
способностима...). 

 

Образовни профил: Козметички техничар  
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Назив предмета: Енглески језик 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе нема поделе 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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

OПШТЕ ТЕМЕ 
Свакодневни 

живот                            (организаци
ја времена, послова, слободно 
време) 

Храна и 
здравље                                   (нави
ке 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 

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 

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 разуме 
реченице, питања и 
упутства из свакодневног 
говора (кратка упутства 
помоћ визуелних 
ефеката (на упутствима, 
ознакама, етикетама) 

разуме бројеве (цене, 
рачуне, тачно време) 

у непознатом тексту 

Наставни програм се остварује у условима неопходним 
за савремени приступ реализацији наставе. 
У реализацији су доступна средства савремене 
технологије,почев од ,,паметне табле,,беле 
табле,пројектора,цд плејера и коришћење интернета. 
Ученици традиционално учествују на међународном 
такмичењу HIPPO,a од 2022 године новина је и 
такмичење International Europe Day Contest. 
Настава се изводи у корелацији са другим предметима,и 
то Српским 
језиком,Социологијом,Биологијом,Географијом. 
 
Комуникативна настава страних језика подразумева 
поимање језика као средства комуникације; инсистира 
на употреби циљног језика у учионици у добро 
осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teacher talk, одн. 
прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира на 
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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/стоматологије; 
организација и процес рада у 

болници или здравственој 
установи (одељења, опис 
послова и  врсте услуга); 

људски ресурси унутар струке: 
звања, опис послова, 
одговорности и обавезе, етички 
код; 

прописана документација везана за 
струку (формулари на пријему, 
лекарски извештаји, болнички 
извештаји, рецепти и резултати); 

алтернативне методе лечења 
мере заштите и очувања радне и 

животне средине (хигијена); 
праћење новина у области струке; 
пословна комуникација на страном 

језику релевантна за струку; 
 

писање краћих текстова 
различитог садржаја 
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 
 

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 
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 

комуникативном аспекту употребе језика, одн. на 
значењу језичке поруке, а не толико на граматичној 
прецизности исказа; претпоставља да се знања ученика 
мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико 
апсолутним критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне наставе је и 
социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се 
базира на групном или индивидуалном решавању 
проблема, потрази за информацијама и мање или више 
комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно 
одређени контекст, процедура и циљ, чиме се 
унапређује квантитет језичког материјала који је 
неопходан услов за било које учење језика.  
Такозвана комуникативно- интерактивна парадигма у 
настави страних језика, између осталог, укључује и 
следеће  
компоненете:  

усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено 
учествовање у друштвеном чину 

поимање наставног програма као динамичне, 
заједнички припремљене и ажуриране листе 
задатака и активности  

 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових 
идеја  

ученици се третирају као одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чину 

уџбеници су само један од  ресурса; осим њих препоручује 
се и примена других извора информација и 
дидактичких материјала, поготову кад је реч о 
стручним темама  

учионица постаје простор који је могуће реструктурирати 
из дана у дан  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним 
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој 
мери која је неопходна  да се језик користи 
ради  информисаности  и оспособљености за 
једноставну комуникацију у усменом и писаном облику 
на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика 
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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 

 

који се прогресивно увећава од 20 до 50% током 
четворогодишњен образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима везаним за 
квалификације струке.  
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

3. 

    

 

Општи стандарди постигнућа   
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2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако.  
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и 
јавном контексту.  
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 
разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне 
речи и интернационализми.  
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке 
новинске вести ). 
 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма.  
 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о 
руковању, етикете на производима, јеловник и сл.).  
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).  
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.  
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.  
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).  
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.  
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања.  
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).  
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл.  
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава.  
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе нема група 
 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

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 

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 

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 

Наставни програм се остварује у условима неопходним за 
савремени приступ реализацији наставе. 
У реализацији су доступна средства савремене 
технологије,почев од ,,паметне табле,,беле 
табле,пројектора,цд плејера и коришћење интернета. 
Ученици традиционално учествују на међународном 
такмичењу HIPPO,a од 2022 године новина је и такмичење 
International Europe Day Contest. 
Настава се изводи у корелацији са другим предметима,и то 
Српским језиком,Социологијом,Биологијом,Географијом. 
 
Комуникативна настава страних језика подразумева 
поимање језика као средства комуникације; инсистира на 
употреби циљног језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену 
тзв. Teacher talk, одн. прилагођавање говорне делатности 
наставника интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. на 
значењу језичке поруке, а не толико на граматичној 
прецизности исказа; претпоставља да се знања ученика 
мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико 
апсолутним критеријумима тачности.  

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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/стоматологије; 
- организација и процес рада 
у болници или здравственој 
установи (одељења, опис 
послова и  врсте услуга); 
- људски ресурси унутар 
струке: звања, опис послова, 
одговорности и обавезе, 
етички код; 
- прописана документација 

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 
 

(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      
   (писмено и усмено) 

 

-преводи усмено или писмено 
кратке поруке у складу са 
потребама комуникације 

 
-аргументује свој став о 
медијском тексту 

Један од кључних елемената комуникативне наставе је и 
социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира 
на групном или индивидуалном решавању проблема, 
потрази за информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, 
процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког 
материјала који је неопходан услов за било које учење 
језика.  
Такозвана комуникативно- интерактивна парадигма у 
настави страних језика, између осталог, укључује и следеће  
компоненете:  

усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено 
учествовање у друштвеном чину 

поимање наставног програма као динамичне, заједнички 
припремљене и ажуриране листе задатака и активности  

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

учесници у друштвеном чину 
уџбеници су само један од  ресурса; осим њих препоручује се и 

примена других извора информација и дидактичких 
материјала, поготову кад је реч о стручним темама  

учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из 
дана у дан  

Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним 
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери 
која је неопходна  да се језик користи 
ради  информисаности  и оспособљености за једноставну 
комуникацију у усменом и писаном облику на страном 
језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током четворогодишњен 
образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са 
исходима везаним за квалификације струке.  
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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; 
 

 

2. 
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3. 

    

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће 
спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.3. Схвата општи 
смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата смисао 
прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор 
ритам излагања). 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи 
и интернационализми.  
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ). 
 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма.  
 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.).  
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).  
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.  
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.  
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).  
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.  
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања.  
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).  
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 2.СТ.1.4.3. 
Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл.  
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2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава.  
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе нема група 
 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
 
 
 

Свакодневни живот 
(генерацијски 
конфликти и начини 
превазилажења) 

Образовање (образовање за 
све, пракса и припреме за 
будуће занимање, 
размена ученика) 

СЛУШАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
усменог говора 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
прочитаних текстова 
 
ГОВОР 

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 

Наставни програм се остварује у условима неопходним за 
савремени приступ реализацији наставе. 
У реализацији су доступна средства савремене 
технологије,почев од ,,паметне табле,,беле 
табле,пројектора,цд плејера и коришћење интернета. 
Ученици традиционално учествују на међународном 
такмичењу HIPPO,a од 2022 године новина је и такмичење 
International Europe Day Contest. 
Настава се изводи у корелацији са другим предметима,и то 
Српским језиком,Социологијом,Биологијом,Географијом. 
 
Комуникативна настава страних језика подразумева 
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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 
медицине/стоматологије; 

организација и процес рада у 
болници или 
здравственој установи 

Оспособљавањеученика за 
кратко 
монолошко 
излагање и за 
учешће у 
дијалогу на 
страном језику 
 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за 
писање краћих 
текстова 
различитог 
садржаја 
 
ИНТЕРАКЦИЈА 
Оспособљавање 
ученика за 
учешће у 
дијалогу на 
страном језику и 
размену краћих 
писаних порука 
 
МЕДИЈАЦИЈА 
Оспособљавање 
ученика да 
преводи, сажима 
и препричава 
садржај краћих 
усмених и 
писаних текстова 
 
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 
Оспособљавање 
ученика да 
користе медије 

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 

 
 
 

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 

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

учествовање у друштвеном чину 
поимање наставног програма као динамичне, заједнички 

припремљене и ажуриране листе задатака и активности  
 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових 

идеја  
ученици се третирају као одговорни, креативни, активни 

учесници у друштвеном чину 
 уџбеници су само један од  ресурса; осим њих препоручује 

се и примена других извора информација и дидактичких 
материјала, поготову кад је реч о стручним темама  

учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из 
дана у дан  

      Важан циљ у учењу страног језика у средњим  стручним 
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери 
која је неопходна  да се језик користи 
ради  информисаности  и оспособљености за једноставну 
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(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 
 

као изворе 
информација и 
развијају 
критичко 
мишљење у вези 
са њима 

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. 

 

комуникацију у усменом и писаном облику на страном 
језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током четворогодишњен 
образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са 
исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да 
стручна тематика која се обрађује на страном језику прати 
исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са 
њима. Реализација наставе језика струке се много више 
огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних 
јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на 
то  да се ученици оспособе да прате одређену 
стручну  литературу у циљу информисања, праћења 
иновација и достигнућа у области струке, усавршавања и 
напредовања.  

 

 

2. 
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3. 

    

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и 
делатности.  
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, 
образовном и јавном контексту.  
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање 
јасно и добро структурирано.  
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 
стандaрдним језиком. 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста.  
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак.  
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци.  
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, 
формулари). 2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне 
текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и 
оне о свакодневном животу.  
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у 
разговору.  
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на 
јавним местима).  
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства.  
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке.  
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл.  
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа 
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2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље.  
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе.  
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 
искустава.  
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста.  
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 
једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, 
актуелним догађајима и сл.  
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура.  
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе нема подела 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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 
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1. 
 
 
 
 

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 

прва помоћ код незгода и 
несрећа 

средства, сировине, 

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 
ПИСАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
писање краћих 
текстова 
различитог 
садржаја 
МЕДИЈАЦИЈА 
 
Оспособљавање 
ученика да 
преводи, сажима 
и препричава 
садржај краћих 

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 

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 

Наставни програм се остварује у условима неопходним за 
савремени приступ реализацији наставе. 
У реализацији су доступна средства савремене 
технологије,почев од ,,паметне табле,,беле 
табле,пројектора,цд плејера и коришћење интернета. 
Ученици традиционално учествују на међународном 
такмичењу HIPPO,a од 2022 године новина је и такмичење 
International Europe Day Contest. 
Настава се изводи у корелацији са другим предметима,и то 
Српским језиком,Социологијом,Биологијом,Географијом. 
 
Комуникативна настава страних језика подразумева 
поимање језика као средства комуникације; инсистира на 
употреби циљног језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; претпоставља 
примену тзв. Teacher talk, одн. прилагођавање говорне 
делатности наставника интересовањима и знањима 
ученика;  инсистира на комуникативном аспекту употребе 
језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да се знања 
ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не 
толико апсолутним критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената комуникативне наставе је и 
социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира  
на групном или индивидуалном решавању проблема, 
потрази за информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, 
процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког 
материјала који је неопходан услов за било које учење 
језика.  
Такозвана комуникативно<интерактивна парадигма у 
настави страних језика, између осталог, укључује и следеће 
компоненете:  

усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено 
учествовање у друштвеном чину 

поимање наставног програма као динамичне, заједнички 
припремљене и ажуриране листе задатака и 
активности  
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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, 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; 

 

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

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 

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, 
градације, трнасформације) 

контролише граматичка знања и 
исправља своје грешке 

 

 наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових 
идеја  

ученици се третирају као одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чину 

 уџбеници су само један од  ресурса; осим њих 
препоручује се и примена других извора 
информација и дидактичких материјала, поготову 
кад је реч о стручним темама  

учионица постаје простор који је могуће реструктурирати 
из дана у дан  

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним 
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој 
мери која је неопходна  да се језик користи 
ради  информисаности  и оспособљености за једноставну 
комуникацију у усменом и писаном облику на страном 
језику. Тај сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током 
четворогодишњен образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима везаним за 
квалификације струке.  
 

 

2. 
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3. 

    

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови 
једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију 
или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео 
запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота. 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 2.СТ.3.2.2. 
Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног 
интересовања.  
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима.  
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. специјализовани 
чланци, приручници, сложена упутства) 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или 
више саговорника. 
 2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара.  
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке 
различитих тачака гледишта и одговара на питања слушалаца.  
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести 
(препричава, резимира, преводи).  
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или 
искуства и коментаришући туђе ставове.  
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2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 2.СТ.3.4.3. Пише 
дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима.  
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 
питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење или реакцију.  
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или 
слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и сл.). 
 

 

НЕДОСТАЈЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

НЕДОСТАЈЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 
 

Циљеви предмета:  :  1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                       2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми  ученик ће бити 

 
Начини и поступци остваривања наставних  



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 у стању да: програма 

 

1. 
 
 
 
 

 

ВЕКТОРИ 

 

Стицање основних знања о 
векторима 

дефинише појам векторa  
објасни појмове правац, смер и 

интензитет вектора 
изврши операције са векторима 

(сабирање и  одузимање 
вектора, производ броја и 
вектора) 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова). 
 
Место реализације наставе 
Настава се реализује у учионици или  кабинету за 

математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
образложити циљ предмета, начин и критеријум 

оцењивања; 
неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
подстицати ученике на размишљање и самостално 

закључивање; 
примењивати разноврсне облике и методе рада, 

како би се подстакла активност ученика; 
инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
упућивати ученике на претраживање различитих 

извора и примену савремених технологија.  
 
 
Вектори: нагласити разлику између скаларних и 

векторских величина. Истаћи повезаност са 
физиком – силе, брзина, убрзање су векторске 
величине, итд. 

 
 
Реални бројеви: нагласити затвореност операција 

у одређеним скуповима и потребу да се 
постојећи скуп прошири новим. Садржаје о 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

Проширивање знања о скупу 
реалних бројева 

Упознавање са појмовима 
апсолутна и релативна 
грешка 

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 N⊂Z⊂Q⊂R, 
I⊂R 

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 

 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

грешкама повезати са стручним 
предметима,  израчунавати апсолутну и 
релативну грешку конкретних мерења. 

 
 
Пропорционалност: користити  што више 

конкретних примера из живота и струке ( нпр. 
примена рачуна мешања и процената код 
раствора). 

 
 
Рационални алгебарски изрази: тежиште треба да 

буде на разноврсности идеја, сврси и суштини 
трансформација полинома и алгебарских 
разломака, а не на раду са компликованим 
изразима. 

 
 
Геометрија: инсистирати на прецизности, 

уредности и правилној терминологији.  
 
 
Линеарне једначине и неједначине: истаћи 

повезаност између аналитичког и графичког 
приказа функције. Садржаје повезати са 
одговарајућим садржајима хемије, физике и 
примерима из свакодневног живота. 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

активност ученика на часу; 
усмену проверу знања; 
писмену провера знања; 
тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 
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 Вектори 4 часа 
 Реални бројеви 6 часова 
 Пропорционалност 10 часова 
Рационални алгебарски изрази  12   часова 
 Геометрија  13 часова 
Линеарне једначине и неједначине  13часова 

 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 

3. 

 

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

  Проширивање знања о 
пропорцијама и процентном 
рачуну 

Оспособљавање за примену 
пропорција и процената 
на решавање реалних 
проблеме 

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 
пропорционалност две величне 
, примени je при решавању 
једноставних проблема 
и.  прикаже графички 

реши проблем који се односи на 
мешање две компоненте 

одреди непознату главницу, 
проценат или процентни износ 

 

 

 
 

4. 

 

РАЦИОНАЛНИ  АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ 

 

Проширивање знања о 
полиномима 

 

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 
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израз 

 

5. 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 
 
Проширивање знања  о 

геометрији 
 

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 

 
 

6. 

 
 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ 

Проширивање знања о линеарној 
једначини, нејeднaчини и 
функцији  

Оспособљавање за анализу 
графика функције и његову 
примену 

Примена знања о линеарним 
једначинама, системима и 
неједначинама на реалне 
проблеме 

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 
 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
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једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
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користећи формуле. 
 

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 
 

Циљеви предмета:   : 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
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Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми  ученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 
ПРАВОУГЛОГ 

ТРОУГЛА 

Упознавање са основним 
елементима тригонометрије  

 

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 
тригонометријских функција ако је 
позната вредност једне од њих 

наведе вредности тригонометријских 
функција карактеристичних углова (од 
30° , 45° , 60° ) и  са калкулатора 
прочита вредности за остале оштре 
углове  и обрнуто (одређује оштар угао 
ако је позната вредност 
тригонометријске функције)  

примени елементе тригонометрије 
правоуглог троугла на решавање 
практичних проблема 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (68 часова). 
Место реализације наставе 
Настава се реализује у учионици или  кабинету за 

математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
образложити циљ предмета, начин и критеријум 

оцењивања; 
неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
подстицати ученике на размишљање и самостално 

закључивање; 
примењивати разноврсне облике и методе рада, како 

би се подстакла активност ученика; 
инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
упућивати ученике на претраживање различитих 

извора и примену савремених технологија. 
 
 
Тригонометрија правоуглог троугла: садржаје 

повезивати са одговарајућим примерима из 
живота, нпр. величина сенке. Поновити правила 

 

 

2. 
 
 
 

 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 
КОРЕНОВАЊЕ 

Проширивање знања 
о  степеновању и 
кореновању 

Стицање основних знања о 
комплексним 

наведе својства операција са степенима и 
примени их у трансформацијама 
једноставнијих израза 

наведе својства  операција са коренима и 
примени их у трансформацијама 
једноставнијих израза 
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бројевима 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 

заокругљивања бројева на одређени број 
децимала. 

Оспособити ученике за употребу калкулатора као 
помоћног средства при решавању проблема 
применом тригонометрије.  

 
 
Степеновање и кореновање: при проширивању скупа 

из кога је изложилац нагласити  перманентност 
особина степеновања. Оспособити ученике да 
помоћу калкулатора одреде вредности корена и 
степена датог броја. Комплексни бројеви: 
обрадити само основне појмове и чињенице које 
ће бити неопходне при изучавању садржаја о 
квадратној једначини.  

 
 
Функција и график функције: приликом обраде 

користити  што више конкретних примера из 
живота и струке.  

 
 
Квадратна једначина и квадратна функција: 

показати односе између решења и 
коефицијената, као и растављање квадратног 
тринома на чиниоце. Нацртати свих шест  облика 
квадратне функције. Истаћи повезаност 
аналитичког и графичког приказа квадратне 
функције.  

 
 
Полиедри и обртна тела: користити симулације 

пресека на рачунару. Садржаје повезати са 
стручним предметима и проблемима из 
свакодневног живота. 
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Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

активност ученика на часу; 
усмену проверу знања; 
писмену провера знања; 
тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

Тригонометрија правоуглог троугла  8 часова 
Степеновање и кореновање 12 часова 
Функција и график функције 6 часова 
Квадратна једначина и квадратна функција  17 часова 
Полиедри и обртна тела 17 часова 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 

3. 

 

ФУНКЦИЈА И 
ГРАФИК ФУНКЦИЈЕ 

Упознавање основних својстава 
функција 

Оспособљавање за 
представљање података 
различитим графичким 
облицима и анализу датих 
података 

 

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 
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4. 

 

КВАДРАТНА 
ЈЕДНАЧИНА И 
КВАДРАТНА 
ФУНКЦИЈА 

Стицање основних знања о 
квадратној једначини и 
квадратној функцији 

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 
 

 

 

 

5. 

 

ПОЛИЕДРИ И 
ОБРТНА ТЕЛА 

Проширивање знања о 
полиедрима и обртним 
телима 

 

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 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
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2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције 
 
са комплексним бројевима. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
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2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских 
 
објеката у равни. 
 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову 
 
површину. 
 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Математика 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /   14  година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64 часа   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 
 

Циљеви предмета:   : 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми  ученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

 

Експоненцијална и 
логаритамска 

функција 

Упознавање основних особина 
експоненцијалне и 
логаритамске функције 

Примена стечених знања на 
решавање једноставнијих 
експоненцијалних и 
логаритамских једначина 

 

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 

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

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 

Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује у учионици 

или  кабинету за математику 
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Препоруке за реализацију наставе 
образложити циљ предмета, начин и критеријум 

оцењивања 
неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика 
подстицати ученике на размишљање и самостално 

закључивање 
примењивати разноврсне облике и методе рада, 

како би се подстакла активност ученика 
инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 
упућивати ученике на претраживање различитих 

извора и примену савремених технологија 
 
 
Експоненцијална и логаритамска функција: важно 

је истаћи да су екпоненцијална и логаритамска 
функција инверзне. При решавању једначина 
указати на важност постављања одговарајућих 
услова.  

 
 
Тригонометријске функције: графике основних 

тригонометријских функција увести 
преношењем вредности тригонометријских 
функција са тригонометријског круга. Пажњу 
посветити адиционим формулама из којих 
непосредно следи већина тригонометријских 
формула. 

 
 
Аналитичка геометрија у равни: истаћи да је 

аналитичка геометрија на одређени начин  спој 
алгебре и геометрије и повезати примену 
аналитичког апарата са решавањем одређених 
задатака из геометрије. Указати на везе између 
различитих облика једначине праве. Једначину 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тригонометријске 

функције 
 

Проширивање знања о 
тригонометријским 
функцијама 

 

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 
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кружнице обрадити у општем и канонском 
облику.  

 
 
Низови: примере низова узимати из разних области 

математике, (нпр. из геометрије) као и из 
свакодневног живота (нпр. неки изабрани 
проблем сложеног интересног рачуна, као увод 
у следећу наставну тему). 

 
 
Елементи финансијске математике: користити  што 

више конкретних примера из живота. 
 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

активност ученика на часу; 
усмену проверу знања; 
писмену провера знања; 
тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

Експоненцијална и логаритамска функција 14 
часова 

Тригонометријске функције 14 часова 
Аналитичка геометрија у равни 15 часова 
Низови 6 часова 
Елементи финансијске математике 7 часова 
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова 
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3. 

 

Аналитичка 
геометрија  у равни 

Стицање основних знања о 
аналитичкој геометрији 

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 
k и 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 
 

 

 

 
 

4. 

 
 

       Низови 

Упознавање са појмом низа 
Разумевање појмова аритметички 

и геометријски низ и примена 
на конкретне проблеме 

 

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  
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израчуна збир првих n чланова 
геометријског низа 

 

 

5. 

 

Елементи 
финансијске 
математике 

Упознавање са основним 
елементима финансијске 
математике 

 

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 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
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2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције 
 
са комплексним бројевима. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских 
 
објеката у равни. 
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2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову 
 
површину. 
 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и 
 
одлука. 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Математика 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 
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Циљеви предмета:   : 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми  ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

Функције 

Проширивање знања о 
особинама функцијама 

Упознавање са  појмовима 
инверзна и сложена функција 

Упознавање са појмом гранична 
вредност функције 

дефинише појам функције и врсте 
функција (1-1, НА и бијекција) 

користи експлицитни и 
имплицитни облик функције 

објасни и испита монотоност 
функције, ограниченост, 
парност, периодичност и 
одреди нуле функције 

нацрта и анализира елементарне 
функције 

одреди граничну вредност 
функције 

наброји важне лимесе 
одреди асимптоте дате функције 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (56 часова) 
 
Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује у учионици или  кабинету за 

математику 
Препоруке за реализацију наставе 
образложити циљ предмета, начин и критеријум оцењивања 
неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање 

ученика 
подстицати ученике на размишљање и самостално 

закључивање 
примењивати разноврсне облике и методе рада, како би се 

подстакла активност ученика 
инсистирати на прецизности, тачности, систематичности и 

уредности у раду 
упућивати ученике на претраживање различитих извора и 

 

 

2. 
 
 
 
 

 

Извод функције  

Разумевање појма извода 
функције 

Оспособљавање за примену 
извода на испитивање 
својстава функције 

објасни проблем тангенте у датој 
тачки и проблем брзине 

дефинише извод функције 
примени правила диференцирања 
примени таблицу елементарних 

извода 
одреди екстремне вредности 
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помоћу извода функције 
испита монотоност функције 

помоћу извода  
испита и нацрта графике 

једноставних функција 

примену савремених технологија  
Функције: Значајније особине истаћи у приказу елементарних 

функција.За приказивање графика елементарних функција 
користити рачунар. Појам граничне вредности усмерити на 
ближе одређење појма непрекидности и за испитавање 
функције на крајевима домена тј. налажење 
асимптота.                   

Све садржаје обрадити на примерима једноставнијих 
функција. 

Извод функције: Примењујући знање из аналитичке геометрије 
о правој, увести ученике у област диференцијалног рачуна. 
Појам прираштаја представити и графички. 

Све садржаје обрадити на примерима једноставнијих 
функција 

Комбинаторика: при решавању задатака пребројавања 
разматрати варијације, пермутације и комбинације 
комбинаторним проблемима у којима нема понављања 
(без понављања). При обради новог градива користити  што 
више конкретних примера из живота . 

Вероватноћа и статистика: при обради новог градива 
користити  што више конкретних примера из живота и 
струке. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

активност ученика на часу; 
усмену проверу знања; 
писмену провера знања; 
тестове знања. 

Оквирни број часова по темама 
Функције: 16 часова 
Извод функције: 16 часова 
Комбинаторика: 8 часова 
Вероватноћа и статистика 12 часова 
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано  је 8 
часова. 
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3. 

 

Комбинаторика 

Стицање основних знања из 
комбинаторике 

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 

 

 

 
 

4. 

 
 

      Вероватноћа 
и   статистика 

Стицање основних знања о 
вероватноћи и статистици 

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 
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узорка (аритмеричку средину 
узорка, медијану узорка, мод 
узорка и дисперзију узорка) 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ,...), 
израчунава чланове који недостају, као и суму коначног броја чланова низа. 
2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, 
квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и тригонометријских 
функција синуса и косинуса. 
 

2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, 
примењује математичку индукцију и израз за суму бесконачног геометријског 
низа у једноставним случајевима. 
 
2.МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у 
 
једноставним случајевима. 
 
2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише 
 
користећи транслације и дилатације дуж координатних оса. 
 
2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности, 
 
периодичност, парност, монотоност, ...). 
 
2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности 
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функција. 
 
2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.* 
2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције. 
2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале 
монотоности, екстремне вредности и тумачи их у реалном контексту). 
2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, 
примењује и приближно израчунава брзину промене помоћу прираштаја.* 
 
2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању 
 
једноставних практичних проблема. 
 
2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и 
 
њихову расподелу. 
 
2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, 
 
медијану и мод.* 
 
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и 
 
одлука. 
 
2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих 
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избора или начина). 
 
2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун. 
2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, 
 
стандардно одступање и дисперзију(варијансу).* 
 
2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.* 
2.МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела..* 
2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. 

 

Образовни 
профил: 

Козметички  техничар 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму. Сл. Гласник РС- Просветни гласник број 110-00-213/2019-03 / 10.7.2019. 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 66  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Да 

Циљеви предмета:  
 

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

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 
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1. 
 
 
 
 

Основе 
рачунарске 
технике 

Оспособљавање ученика за коришћење 
основних могућности рачунарског система 

класификује фазе историјског 
развоја рачунара 

наведе примере употребе 
рачунара у свакодневном 
животу 

дефинише појмове хардвера и 
софтвера 

објасни Фон Нојманов модел 
рачунара 

разликује  јединице за меру 
количине података 

разликује основне компоненте 
рачунара 

разликује факторе који утичу на 
перформансе рачунара 

разликује врсте софтвера 
дефинише оперативни систем 

(ОС) и наводи његове 
главне функције 

подешава радно окружење ОС 
хијерархијски организује 

фасцикле и управља 
фасциклама и датотекама 

разликује типове датотека 
користи текст едитор 

оперативног система 
црта помоћу програма за 

цртање у оквиру ОС 
инсталира нови софтвер 
компресује и декомпресује 

датотеке и фасцикле 
обезбеђује  заштиту рачунара 

од штетног софтвера 
инсталира периферне уређаје 
наводи примере и предности 

умрежавања рачунара 
манипулише дељивим 

ресурсима у локалној 

● Потребно је објаснити градацију „податак-
информација-знање” и утврдити значај информатике 
у прикупљању и чувању података, трансформацији у 
корисну информацију и интеграцији у знање 

● Кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, Unicode) 
могуће је обрадити и уз тему Текст процесор 

● корисно је да се ученицима укаже на једноставне 
кварове које могу сами препознати и отклонити 

● уводећи опште појмове, на пример: капацитет 
меморије, брзина процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових параметара на 
школским рачунарима (користећи „контролну таблу” 
оперативног система) 

● за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, 
направе листу компоненти и њихових карактеристика 

● ради постизања важног педагошког циља: развоја 
код ученика навике за самостално коришћење 
помоћне литературе, у овој наставној области 
ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем 
рачунарских часописа или интернета, опишу 
конфигурацију рачунарског система која у том 
моменту има најбоље перформансе 
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мрежи 
управља штампањем 

докумената 
примењује здравственe  и 

сигурноснe мерe заштите 
при коришћењу рачунара 

објасни утицај коришћења 
рачунара на животну 
средину 

примењује и поштује законскa 
решења у вези са ауторским 
правима и заштитом 
података 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основе рада у 
рачунарском 
систему 

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 

 

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 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
вештинама 

● При подешавању радног окружења посебну пажњу 
обратити на регионална подешавања 

● Објаснити ученицима значај хијерархијске 
организације фасцикли и докумената 

● Код копирања, премештања, брисања, 
претраживања датотека и фасцикли користити већу 
добро организовану фасциклу са више подфасцикли и 
датотека 
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декомпресију фасцикли и 
докумената 

 

 

3. 

Примена ИКТ 

Стицање знања, вештина и навика неопходних 
за успешно коришћење програма за обраду 
текста 

Оспособљавање ученика за израду презентација 
и њихово презентовање 

Оспособљавање ученика за рад са програмима 
за табеларне калкулације 

Оспособљавање ученика за тумачење и 
разликовање података и информација кроз 
табеларно, графичко, текстуално приказивање, 
проналажење примене, повезивање са 
претходним знањем из других предмета 

Оспособљавање ученика да одаберу и 
примењују одговарајућу технологију (алате и 
сервисе) за реализацију конкретног задатка 

 

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 

 

● инсистирати да се ученици навикавају да поштују 
правила слепог куцања 

● ученике треба упознати са постојањем два типа 
текст процесора – оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG 
система какав ће се обрађивати у оквиру предмета 

● ученике треба упознати са постојањем текст 
процесора који омогућавају дељење докумената и 
заједнички рад на њима преко интернета (рад у 
облацима)ученике треба упознати са логичком 
структуром типичних докумената (молби, 
обавештења, итд.), школских реферата, семинарских 
и матурских радова 

● за вежбу од ученика се може тражити да 
неформатирани текст уреде по угледу на уређену 
верзију дату у формату који се не може конвертовати 
у документ текст процесора (на пример, pdf-формат 
или на папиру), користити текстове прилагођене 
образовном профилу 

● указати на проблеме који могу да искрсну при 
покушају да се штампа документ када су инсталирани 
управљачки програми за више штампача 

● пожељно је да израду једноставнијих докумената 
ученици провежбају кроз домаће задатке 

● Практичну реализацију модула извести у неком од 
програма за израду презентација (слајд, WEB или 
презентације у „облацима” 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
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образовном профилу кроз корелацију са стручним 
предметима 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

 

 
 
 
 

4.  

Интернет и 
електронска 
комуникација 

Оспособљавање ученика за коришћење 
Интернет-сервиса, коришћење ресурса локалне 
мреже и упознавање са принципом 
функционисања глобалних мрежа 

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 

 

● вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања 
требало би да су у функцији овог, али и других 
предмета, како би се код ученика развијала навика 
коришћења интернета за прикупљање информација 
за потребе наставе 

● преузимање датотека са веба вежбати на 
датотекама разних типова (текст, слика, клип) 

● ученицима треба објаснити како раде 
претраживачки системи и о чему треба водити рачуна 
да би се остварила ефикаснија претрага 

● израда презентације се може илустровати на 
примеру неке од обрађених тема ради утврђивања и 
систематизовања изабране теме 

● одељење се може поделити на групе које ће 
креирати презентације свих наставних тема које су 
обрађене 

● ученике упутити да коришћењем интернета дођу до 
садржаја битних за израду презентације на задату 
тему 

● ученицима треба дати критеријум оцењивања 
презентација – које ће самостално радити – заснован 
на бодовању свих битних елемената презентације 
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Општи стандарди постигнућа  
 
  

 

Образовни 
профил: 

Козметички 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 настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ дели се 
 

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, 
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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. 

 
 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 
Српска држава и 

државност 

Проширивање знања о настанку 
модерне српске државе и 
најважнијим одликама српске 
државности. 

Развијање свести о значају 
средњовековне државности за 
настанак модерне српске 
државе. 

Уочавање улоге  знаменитих 
личности у развоју српске 
државности. 

Разумевање најзначајнијих идеја 
модерног доба и њиховог 
утицаја у процесу стварања 
српске државе. 

      Разумевање       
      међународног контекста    
      у коме настаје и постоји  
      српска држава. 

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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима 
наставе, односно учења, планом рада и начинима 
оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава. 
Место реализације наставе: 

Теоријска настава се реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 

 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 

Српска држава и државност – 30 часовa; 
Српски народ у југословенској држави – 16 часова; 
Достигнућа српске културе – 12 часова; 
Српски народ и Србија у савременом  
свету – 8 часова.  
Препоруке за реализацију наставе: 
структура програма конципирана је с циљем да помогне 

наставнику у планирању непосредног рада са 
ученицима, олакшавајући му одређивање обима и 
дубине обраде појединих наставних садржаја, 

за сваку тематску целину дати су циљеви, исходи и 
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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. 

садржаји, а исходи треба да послуже да наставни 
процес буде тако обликован да се наведени циљеви 
остваре, 

садржаје треба прилагођавати ученицима, како би 
најлакше и најбрже достигли наведене исходе,  

наставник има слободу да сам одреди распоред и 
динамику активности за сваку тему, уважавајући 
циљеве предмета, 

програм се може допунити садржајима из прошлости 
завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија 
представа о историјској и културној баштини у њиховом 
крају (археолошка налазишта, музејске збирке), 

у школама на наставном језику неке од националних 
мањина могу се обрадити и проширени наставни 
садржаји из прошлости тог народа, 

важно је искористити велике могућности које историја као 
наративни предмет пружа у подстицању ученичке 
радозналости, која је у основи сваког сазнања, 

наставни садржаји треба да буду представљени као „прича” 
богата информацијама и детаљима, не зато да би 
оптеретили памћење ученика, већ да би им историјски 
догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, 
детаљно, живо и динамично,  

посебно место у настави историје имају питања, како она 
која поставља 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српски народ у 
југословенској 
држави 

Проширивање знања о 
југословенској идеји и 
носиоцима идеје стварања 
југословенске државе. 

Разумевање међународног 
контекста у коме настаје 
југословенска држава. 

Проширивање знања о одликама 
југословенске државе. 

Проширивање знања о положају 
српског народа у 
југословенској држави. 

Уочавање улоге  знаменитих 

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 друштвено-
политичких система који су 
постојали у југословенској држави; 

уочи и разуме међународни положај 
југословенске државе; 

образложи допринос југословенских 

наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, 
подстакнута оним што су чули у учионици или што су 
сазнали ван ње користећи различите изворе 
информација, 

добро осмишљена питања наставника имају подстицајну 
функцију за развој историјског мишљења и критичке 
свести, не само у фази утврђивања и систематизације 
градива, већ и у самој обради наставних садржаја, 

у зависности од циља који наставник жели да оствари, 
питања могу имати различите функције, као што су: 
фокусирање пажње на неки садржај или аспект, 
подстицање поређења, трагање за појашњењем,  

настава би требало да помогне ученицима у стварању што 
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 личности у политичком животу 
југословенске државе. 

      Сагледавање  
      међународног положаја  
      југословенске државе. 

антифашистичких покрета победи 
савезника у Другом светском рату; 

     именује најважније личности које  
    су утицале на друштвено- 
    политичка збивања у Југославији 

јасније представе не само о томе шта се десило, већ и 
зашто се то десило и какве су последице из тога 
проистекле,у настави треба што више користити 
различите облике организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице 
или домаћи задатак),  

да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их 
„оживи у свом уму”, у чему велику помоћ може 
пружити употреба различитих историјских текстова, 
карата и других извора историјских података 
(документарни и играни видео и дигитални материјали, 
музејски експонати, илустрације), обилажење 
културно-историјских споменика и посете установама 
културе, 

коришћење историјских карата изузетно је важно јер 
омогућавају ученицима да на очигледан и сликовит 
начин доживе простор на коме се неки од догађаја 
одвијао, помажући им да кроз време прате промене на 
одређеном простору,  

треба искористити и утицај наставе историје на развијање 
језичке и говорне културе (беседништва), јер 
историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд 
ученика, 

у раду са ученицима неопходно је имати у виду 
интегративну функцију историје, која у образовном 
систему, где су знања подељена по наставним 
предметима, помаже ученицима да постигну целовито 
схватање о повезаности и условљености географских, 
економских и културних услова живота човека кроз 
простор и време, 

пожељно је избегавати фрагментарно и изоловано учење 
историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у 
памћењу и најслабији трансфер у стицању других 
знања и вештина, 

у настави треба, кад год је то могуће, примењивати 
дидактички концепт мултиперспективности, 

одређене теме, по могућности, треба реализовати са 
одговарајућим садржајима из сродних предмета. 
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3. 

Достигнућа 
српске културе 

Разумевање појма српског 
културног простора. 

Развијање свести о вишевековном 
континуитету српске културе. 

Сагледавање српске културе као 
дела европске културног 
наслеђа. 

Проширивање знања о највишим 
дометима и представницима 
српске културе. 

Развијање свести о значају 
образовања за општи културни 
напредак. 

Уочавање промена у 
свакодневном животу код 
Срба кроз векове. 

 

разликује периоде у којима су настала 
најзначајнија дела српске културе; 

упореди одлике српске културе 
различитих периода; 

објасни утицаје историјских збивања 
на културна кретања;  

опише одлике свакодневног живота 
код Срба у различитим епохама и 
областима; 

       именује најважније личности које 
су заслужне за развој српске културе. 

 

 

4 Српски народ и 
Србија у 

савременом 
свету 

Разумевање политичких и 
економских односа у 
савременом свету. 

Сагледавање међународног 
положаја Србије. 

Проширивање знања о 
најзначајнијим међународним 
организацијама и чланству 
Србије у њима. 

      Проширивање знања о    
      последицама научно-  
      технолошког развоја на  
      живот савременог  
      човека. 

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. 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -основни ниво 
2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке. 
 2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом контексту.  
2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на историјској карти.  
2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – основни ниво 
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 2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите изворе информација о прошлости и садашњости у функцији истраживања. 
 2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора. 
 2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у историјским и 
савременим изворима информација. 
 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и саопштава резултате самосталног елементарног истраживања.  
2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног истраживања уз употребу текстуалне word датотеке (фајла). 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -основни ниво 
2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и процеса. 
 2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене државе и друштва.  
2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа.  
 
2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности, догађаје и појаве из прошлости народа, држава, 
институција. 
 2.ИС.1.3.5. Уочава елементе интеркултуралних односа и препознаје вредности друштва заснованог на њиховом неговању.  
2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и савремени контекст поштовања људских права и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 
 2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице историјских конфликата и криза са циљем развијања толеранције, културе дијалога и 
сензибилитета за спречавање потенцијалних конфликата. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -средњи ниво 
 2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова.  
2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски простор на географској карти. 2.ИС.2.1.3. Објашњава и 
повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из националне и опште историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – средњи ниво 
 2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација о прошлости и садашњости и примењује их у истраживању 
и презентацији. 
 2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у историјским и 
савременим изворима информација и уочава њихове последице. 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -средњи ниво 
 2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог историјског трајања и уочава сличности и прави разлику у односу на њихов савремени и 
историјски контекст. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -напредни ниво 
 2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског простора у различитим периодима, уз употребу историјске, географске и 
савремене политичке карте. 
 2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште и националне историје. 
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2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – напредни ниво 
 2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања различитих извора информација о прошлости и садашњости. 
2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте историјске појаве на основу различитих историјских 
извора. 
2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног елементарног истраживања и аргументовано брани изнете ставове и закључке. 
2.ИС.3.2.4. Писано и графички презентује резултате елементарног истраживања уз употребу нових технологија. 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА – напредни ниво 
2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на основу добијених резултата изводи закључке. 

 

Образовни профил: Козметичарски техничар 

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  2014.  година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

  30 

Недељни фонд часова   6 

Подела одељења у групе Дели се у групе (до 15 ученика) 
 

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  
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1. 
 
 
 
 

Теорија обликовања 
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;  
Линија;  
Величина и облик;  
Простор;  
Светлост;   
Површина и текстура;  
Боја;  
Композиција  

(Компоновање различитих ликовних 
елемената и принципи 
компоновања); 

 

Формирање свести о значају и 
повезаности  уметности са 
природом, друштвом и науком; 

 
 
Разумевање значења ликовног 

дела; 
 
 
 
Оспособљавање за изражавање 

ставова,  доживљаја и емоција 
креативним коришћењем 
визуелних средстава; 

 

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 своје ставове, доживљаје 
и емоције креативно користећи 
ликовни језик; 

 

На почетку теме ученике треба 
упознати са циљевима, садржајима, 
активностима и исходима наставе / 
учења, као и са претходном 
ситуацијом, планом рада и начинима 
вредновања остварених резултата. 
 
Облици наставе 
Тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
индивидуални;  
фронтални;  
рад у паровима;   
групни.  
Место реализације наставе 
 
 
Кабинет за наставу ликовне културе 

или ликовни атеље. 
 
Препоруке за реализацију наставе  
Користити у настави сва доступна 

аудио-визуелна средства, према 
могућностима приказати 
презентацију или документарни 
филм; 

Омогућити ученицима да неспутано 
износе идеје уз уважавање 
њихових предлога и да 
самостално формирају и 
образлажу ставове; 

Омогућити развој способности према 
индивидуалним могућностима; 

Мотивисати ученике да самостално 
долазе до решења проблема кроз 
ликовно изражавање и стварање; 

Подстицати ученике на процену свог 
ликовног рада и радова других; 
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Кроз задатке који се односе на 
уметничко наслеђе ученике 
уводити у тимски рад и 
коришћење различитих извора 
информација; 

Садржаје уметничког наслеђа 
обрадити сажето, на 
карактеристичним примерима са 
нагласком на национално 
културно и уметничко наслеђе; 

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 колонијама, сарадњу 
са уметницима и институцијама 
културе. 

 
Оцењивање 

 Оцењивање вршити кроз: 
 
 
Праћење остварености исхода; 
Активност на часу. 
 

 

2. 
 
 
 
 
 

Уметничко наслеђе 
 
 
Уметност праисторије; 
Уметност старих цивилизација; 
Сусрет истока и запада; 
Уметност Грчке и Рима; 
Ранохришћанска уметност; 

Стицање функционалних знања из 
уметничког наслеђа; 

 
 
Формирање свести о значају 

очувања светског и 
националног уметничког 
наслеђа; 

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, 
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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...); 

 
   

Формирање естетских критеријума; 
 

музејима, локалитетима, сусрети 
са уметницима...); 

изради  презентацију одабране теме; 
 

 

3. 

Практичан рад 
 
 
Средства за ликовно обликовање;  
Цртање;  
Сликање;  
Графика;  
Вајање  и обликовање различитих 

материјала;  
Савремени медији у ликовној 

уметности.  
 

 
 
Стицање знања о врстама, 

својствима и могућностима 
коришћења различитих 
ликовних техника и материјала; 

  
Оспособљавање за коришћење 

различитих ликовних 
материјала и техника и 
правилно и безбедно руковање 
прибором; 

 
 Развијање креативности. 

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. 
 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Музичка култура 
Српски језик и књижевност 
Историја 

Биологија 
Физика 
Хемија 

 

Математика 
Рачунарство и информатика 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА 

Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 5 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Нема поделе 
 

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  
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1. 
 
 
 
 

 

Увод у физику 

Схватање значаја физике као науке и њене 
повезаности са другим наукама. 

Проширивање знања офизичким величина  

 
 

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  

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

начинима оцењивања   
 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава са 

демонстрационим огледима  (61 
час) 

Лабораторијске вежбе (5 часова) 
 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кинематика 

Разумевање основних кинематичких 
величина и закона 

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 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе 
интернет и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 

образовању  
континуирано упућивати ученике на 

примену физике у будућем позиву 
и свакодневном животу кроз 

примере из праксе 
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3. 

 

Динамика 

Разумевање основних динамичких величина 
и 

Њутнових закона 
Стицање основних знања о гравитацији 

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  

        грешке при мерењу 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе 
интернет и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 

образовању  
континуирано упућивати ученике на 

примену физике у будућем позиву 
и свакодневном животу кроз 

примере из праксе 
 

 

 

4. 

 

Кружно и 
ротационо 

кретање 

Упознавање величина везаних за 
кинематику и динамику кружног и 

ротационог кретања 
 

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 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе 
интернет и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 

образовању  
континуирано упућивати ученике на 

примену физике у будућем позиву 
и свакодневном животу кроз 

примере из праксе 
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5. 

 

Термодинамика 

Упознавање основних појмова и процеса у 
термодинамици 

разуме појмове унутрашња енергија 
и  количина топлоте  

дефинише термодинамичке принципе 
разуме појам коефицијента корисног дејства 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе 
интернет и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 

образовању  
континуирано упућивати ученике на 

примену физике у будућем позиву 
и свакодневном животу кроз 

примере из праксе 
 

 

 

6. 

 

Електрично и 
магнетно поље 

Проширивање знања из електростатике 
Проширивање знања о једносмерној 

струји и упознавање 
карактеристика  наизменичне струје 

Упознавање карактеристика магнетног 
поља електричне струје 

схвати појам наелектрисања и знаће начине 
наелектрисавања  тела 

разуме Кулонов закон  
разуме како настаје једносмерна струја 
опише особине магнетног поља сталних 

магнета и  
        магнетног поља електричне струје 

разуме појам магнетног флукса и појаву 
електромагнетне индукције 

опише својства наизменичне струје 
изведе лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 
изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе 
интернет и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 
истраживачки приступ научном 

образовању  
континуирано упућивати ученике на 

примену физике у будућем позиву 
и свакодневном животу кроз 

примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област МЕХАНИКА 

 
Основни ниво: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, 
пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине 

из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације у кинематици и 
динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и 
на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела.  

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  
2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. Познаје 
услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао појмова притисак 
код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење 

физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 
Средњи ниво: 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан 
хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене осцилације.  

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при кретању 
тела.  

2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, Бернулијеву 
једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  

2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење појава код 
таласа; објашњава својства звука.  

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 
коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења таблично и 

графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, периода осциловања 
математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 

 
Напредни ниво: 

2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање 
инерцијалних сила.  

2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности течности.  
2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна да решава 

сложене задатке о осцилацијама и таласима.  
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, пренос механичких таласа кроз 
течности и гасове, динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и таласи; користи уређаје и мерне инструменте за одређивање 

физичких величина, на пример, коефицијент површинског напона, модул еластичности, фреквенција осциловања звучне виљушке, 
момент инерције, убрзање куглице која се котрља низ коси жлеб.  

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања куглице од 
нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од његове редуковане дужине, 

амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 
 

Област ТОПЛОТНА ФИЗИКА 
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Образовни профил: козметички 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 настава Вежбе Настава у блоку 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 

Увод Стицање знања о предмету проучавања, 
подели, значају и месту географије у 
систему наука 

 
 
Уочавање и схватање корелативних односа 

дефинише  предмет изучавања, значај, развој и 
место  географије у систему наука 

разликује природне и друштвене елементе географског 
простора и схвата  њихове узајамне  узрочно-
последичне везе и односе  

одреди  место географије у систему  наука  

-коришћење савремених 
електронских помагала, 
аналогних и дигиталних 
географских карата 
-коришћење 
информација са 
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 између географије и других природних и 
друштвених наука 

 

препозна значај и практичну примену географских 
сазнања 

 

Интернета 
-коришћење 
интерактивних метода 
рада 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремене 
компоненте 
географског 
положаја Србије 

Проширивање знања о положају, месту и 
улози  Србије на Балканском полуострву и 
југоисточној Европи 

 
 
Сагледавање сложених    друштвено-

економских процеса и промена 
у  jугоисточној Европи на 
Балканском  полуострву и у нашој држави, 
уочавaњем  општих географских 
карактеристика 

 

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 политичкој карти 

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

 

 

3. 

Природни ресурси 
и њихов 
економско 
географски значај 

Стицање нових и продубљених знања о 
природи Србије и њеном утицају  на живот 
и привредне делатности људи 

 
 
Сагледавање физичко-географских компонената 

простора Србије и разумевање  њиховог 
значаја  за живот људи и могућности 
развоја привреде 

 

одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена 
различите старости, састава и порекла, значајних за 
појаву руда и минерала 

лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике 
целине: Српско-македонску масу, Карпато-балканиде, 
Унутрашње динариде, Централне динариде и 
Панонску депресију и објасни њихов постанак 
(деловање унутрашњих тектонских и спољашњих 
сила) 

       идентификује основне макро-целине      рељефа 
       Србије: Панонски басен  и        Планинску област 
кратко опише постанак Панонског басена, одвоји панонску 

Србију: Панонску низију и јужни обод Панонског 
басена са прегледом главних елемената рељефа  

одреди планинску област и направи картографски преглед 
громадних, карпатско-балканских, динарских планина 
и већих котлина  

објасни елементе и факторе климе, разликује климатске 
типове у Србији и њихове одлике 

коришћење савремених 
електронских помагала, 
аналогних и дигиталних 
географских карата 
-коришћење 
информација са 
Интернета 
-коришћење 
интерактивних метода 
рада 
Вредновање 
остварености исхода  
вршити кроз 
-праћење остварености 
исхода 
-тестови  
знања 
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направи преглед водног богатства Србије: одреди на карти 
развођа сливова, лоцира транзитне и домицилне реке, 
објасни постанак, поделу и значај језера и 
термоминералних вода  

закључује о економском значају вода за снабдевање 
насеља, наводњавање тла, производњу хидроенергије, 

 
4. 

Становништво 
Србије 
 

 
 
Проширивање знања о демографском развоју и 

распореду становништва у Србији  
 
 
Уочавaње демографскихпроблема и могућности 

њиховог превазилажења за свеукупни 
друштвено-економски развитак наше 
земље 

 
 
Формирање свести онеговању националног и 

културног идентитета 
 

 
 
опише антропогеогра-фска обележја и  историјско-

географски 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 наше 
становништво у    Европи и ваневропским континентима. 
Однос дијаспоре и Србије 

 

5. 
 

Насеља Србије Проширивање знања о насељима и факторима 
њиховог развоја 

 
 
Разумевање вредности сопственог културног 

наслеђа и повезаности са другим културама 
и традицијама 

 
 
Развијање свести о вредности и значају 

дефинише појам насеља 
објасни  постанак, развој и размештај насеља Србије 
наведе факторе развоја и трансформације насеља и 

њихових мрежа и система 
лоцира градске центре Србије 
образложи  улогу градских центара у регионалној 

организацији Србије 
лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: Дунавско-

савска, Велико-моравска и Јужно-моравска 
разликује врсте, функције и типове насеља. 
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антропогених културних добара 
 

опише карактеристике урбаних целина. 
разликује  значење појмова урбанизација, деаграризација, 
индустријализација и терцијаризација, именује 
антропогена културна добра и објасни њихову заштиту 

6. 
 

Привреда Србије Проширивање и продубљивање знања о 
привреди Србије и њеним основним 
карактеристикама 

 
Сагледавање потенцијала и  могућности Србије 
за њену конкурентност у светској привреди 

анализира утицај природних и друштвених чиниоца на 
условљеност развоја и размештаја привреде Србије и 
групише гране привреде по секторима 

објасни како природни и друштвени фактори утичу на 
развој и размештај пољопривреде Србије 

дефинише гране пољопривреде у ужем смислу 
(земљорадња и сточарство) и ширем смислу 
(шумарство, лов и риболов), наведе значај 
пољопривреде 

 
 
препозна основне функције шумарства,  значај шума, 

факторе који их угрожавају и мере заштите  
утврди значај лова и риболова 
дефинише значај Енергетике и Рударства; наведе 

енергетске ресурсе и минералне сировине и 
направи  њихов картографски преглед на територији 
Србије 

објасни појмове: индустрија и  индустријализација, 
одрживи развој и наведе факторе развоја и 
размештаја, поделу индустрије и њен значај   

анализира утицај природних и друштвених фактора на 
развој саобраћаја, кратко опише врсте саобраћаја и 
њихов значај 

направи   картографски преглед главних друмских и 
железничких праваца у Србији, пловних река и канала, 
већих лука и аеродрома 

 
         дефинише појмове: трговина, трговински и платни 
биланс и одреди значај трговине , анализира утицај 
природних и друштвених фактора на развој туризма, 
дефинише и наведе поделу туризма 

 

7. Регионалне целине 
Србије 

Стицање и проширивање географских знања 
орегионалним целинама Србије и сагледавање 

дефинише појам регије и направи   картографски преглед 
регионалних целина Србије 
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 њихових специфичности 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 Старовлашко-рашку висију 
уз анализу њених природних и друштвених одлика 

лоцира на карти Србије границе источне Србије и наведе 
њене природне и друштвене одлике 

препозна на карти Србије границе јужног Поморавља и 
препозна његове природне и друштвене одлике,потврди 
на карти Србије границе Косова и Метохије и дискутује о 
његовим природним и друштвеним одликама 

 
8. 
 

Србија и 
савремени 
процеси у Европи и 
свету 
 

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

 
 
Стварање реалне слике о Србији у светским 

размерама и савременим међународним 
процесима 

 

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 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 
УН,дефинише појам глобализације и разликује одлике 
политичке, територијалане, економске, културне и 
другe видовe глобализације. 

 

 

Општи стандарди постигнућа 1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ –основни ниво 
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2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 
компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у свом 
окружењу 

2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ –основни ниво 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 

(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, информације из 
медија, интернет) за прикупљање и представљање географских података у локалној 

средини, Републици Србији и земљама у окружењу 
2.ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних услова и ресурса у локалној средини, Републици Србији и 

региону и разуме њихов значај за 
економски развој. 

2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за опстанак и напредак људског 
друштва и привредни развој. 

2.ГЕ.1.2.5. Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној средини, 
Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна 

испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе кише, поплаве, суше) и 
учествује у активностима за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-основни ниво 
2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и њихов утицај на неравномеран 

регионални развој Републике Србије и земаља у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.2. Наводи географске факторе који утичу на размештај становништва, насеља и 

привреде у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски развој (природни и мeханички) и структуре 

становништва у Републици Србији и земљама у окружењу 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-основни ниво 

2.ГЕ.1.4.1. Објашњава математичкогеографски, физичкогеографски, економскогеографски 
и војностратешки положај Републике Србије. 

2.ГЕ.1.4.2. Описује природногеографске и друштвеногеографске одлике локалне средине и 
Републике Србије. 

2.ГЕ.1.4.3. Издваја регионалне целине у Републици Србији и описује њихов неравномеран 
развој. 

2.ГЕ.1.4.4. Наводи природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 
разуме потребу за њиховим очувањем и унапређивањем. 

1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање географских 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

карата различитог размера и садржаја. 
2.ГЕ.2.1.2.* Разуме значај и могућности практичне примене географског информационог 

система (ГИС). 
2.ГЕ.2.1.3.* Дефинише просторни план и објашњава значај просторног планирања за 

укупан развој одређене територије.   
2.Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-средњи ниво 

2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских 
делатности. 

2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних ресурса у Републици Србији, 
региону и Европи и објашњава њихов утицај на економски развој. 

2.ГЕ.2.2.4. Описује настанак, развој и последице еколошких проблема на локалном и 
националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-средњи ниов 
2.ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географских фактора на демографски развој, размештај 

становништва, насеља и привреде у свету. 
2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, незапосленост, 

глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и наводи мере за 
њихово превазилажење. 

2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе који утичу 
на њихов настанак и развој 

4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.4.1. Објашњава историјскогеографске факторе и процењује њихов утицај на 

друштвене и економске токове у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.2.4.2. Описује факторе који утичу на неравномеран регионални развој у Републици 

Србији и предлаже решења за ублажавање тих разлика. 
2.ГЕ.2.4.3. Објашњава трансформације регија на националном нивоу и препознаје правце 

њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.2.4.4. Описује природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 

учествује у акцијама за њихову заштиту и унапређивање 
1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-напредни ниво 

2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке резултате (географске 
карте, сателитске снимке, статистичке податке, научну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет); изводи закључке и предлаже мере за решавање 
друштвених проблема. 

2.ГЕ.3.1.2.* Примењује географски информациони систем (ГИС) за креирање 
једноставних географских карата. 

2.ГЕ.3.1.3.* Анализира значај чинилаца развоја у просторном планирању (људи, природа, 
друштвено богатство, инфраструктура, мрежа и систем насеља). 
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2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, система и 
природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава узроке који су 

утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 
2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-напредни ниво 

2.ГЕ.3.2.2. Анализира геохронолошки развој планете Земље. 
2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и њихов 

утицај на економски развој Републике Србије. 
2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу и 

познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 
3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-напредни ниво 

2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске развијености 
различитих регија у свету. 

2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, 
глобализација, депопулација, неравномеран размештај становништва, пренасељеност 

градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове на глобалном 
нивоу. 

2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и национално тржиште 
и анализира факторе који утичу на њихов развој 

4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природних и 
културних добара у Републици Србији 

2.ГЕ.3.4.2. Анализира географске факторе и њихов утицај на развој регионалних целина на 
глобалном нивоу. 

2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на глобалном нивоу и познаје правце 
њиховог даљег развоја. 

2.ГЕ.3.4.4. Описује геодиверзитет, биодиверзитет и заштићена подручја у Републици 
Србији 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив предмета: Хемија  

Разред: Први  

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /   2014.  година. ) 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у 
групе 

Не дели се  
 

Циљеви предмета: 
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;  
Развој хемијске научне писмености;  
Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;  
 Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;  
 Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;  
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;  
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  
 Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  
 Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;  
 Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;  
 Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању. 

 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

 
Структура 
супстанци 

Разумевање концепта о корпускуларној 
грађи супстанци 

Разумевање односа између структуре 
супстанци и њихових својстава 

Разумевање условљености својстава 
супстанци типом хемијске везе 

Разумевање утицаја међумолекулских 
сила на физичкасвојства 
супстанци 

∙ 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  

- На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
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∙ 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 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 
 

огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
 
- -  Упућивати ученике на претраживање различитих 
извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 

теоријска настава  
демонстрациони огледи 
-Континуирана припрема за часове (добро 
испланирати сваки час полазећи од оперативних 
задатака, према њима формулисати циљеве часа 
и изабрати методе које ће на датом садржају 
ученицима омогућити да формирају знања и 
вештине) 
 - планирање наставе на годишњем и месечном 
нивоу 
 - користити што више активне методе рада које 
ће и ученику омогућити да буде што активнији и 
самосталнији у раду 
 -- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и 
омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
хемије 
 - добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се њима 
проверава ниво знања прецизиран у опетативним 
задацима и у којој мери се подстиче формирање 
целовитог знања, односно формирање система 
појмова 
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 - што интересантније изводити наставу хемије, 
подстицањем критичког мишљења код ученика, и 
способности извођења закључака, дискутовања , 
извештавања 
 - за објашњавање апстрактних хемијских појмова 
користити огледе које демонстрира наставник или 
ученици 
 - активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку тему 
имајући у виду које способности ученици треба да 
развију; - правилно бирати и комбиновати 
различите облике рада на часу 
 - користити стручну литературу, Интернет, што ће 
ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, 
дискутују, праве извештаје; - комбиновати разне 
врсте дидактичких материјала илустрације, слике, 
графиконе, дијапозитиве 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дисперзни 
системи 

Развој концепта о корпускуларној грађи 
супстанци на основу разумевања 
односа компоненти у дисперзном 
систему 

Разумевање односа између 
квалитативног састава дисперзног 
система и његових својстава 

Разумевање утицаја  квантитативног 
односа компоненти раствора 
на  његова својства 

Разумевање значаја примене 
дисперзних система у 
свакодневном животу и у 
медицини 

∙ 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  
∙ израчуна количинску концентрацију 

- формирати код ученика способност доношења 
одлука у свакодневном животу, упутити их да 
обрате пажњу од ког произвођача купују неки 
производ одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према рекламним 
кампањама за производе 
Koрелација са стручним предметима: 
-Фармацеутска израчунавања : прерачун дечијих 
доза, 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). 
-Подешавање концентрације раствора на 

жељени проценат (разблаживање, испаравање 
и укувавање ); 

-Најчешће коришћени растварачи  у фармацеутској 
пракси  
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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 

Разумевање концепта одржања 
материје кроз принципе одржања 
масе и енергије 

Развој концепта о корпускуларној грађи 
супстанци на основу разумевања 
хемијских реакција 

Разумевање  концепта хемијске 
равнотеже и њеног значаја за 
биолошке системе 

 

∙ 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 
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 
 ∙ 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 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног профила: 

Телесна температура и њена регулација 

Механизми регулације и хомеостаза; 
 
 
Вода: количина и распоред воде у организму 

(интрацелуларна и екстрацелуларна течност); 
Метаболизам електролита и њихови поремећаји; 
Појам осмоларности телесних течности; 
Ацидо-базна  равнотежа  и њени поремећаји; 
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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  

 

4.  

 

 Хемија 
елемената и 
једињења 

Разумевање односа структуре 
супстанци и њихових својстава 

Разумевање значаја примене 
елемената и једињења у 
свакодневном животу и медицини 

Разумевање значаја и примене 
елемената и једињења у очувању 
здравља и лечењу 

 

∙ 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 
миоглобину  
∙ објасни примену кисеоника и азота у 
медицини 

Прилагодити разматрање хемије елемената и 
једињења потребама образовног профила: 
 
 
Размена  гасова у плућима; 
Начини  транспорта кисеоника и 

угљендиоксида  крвотоком; 
Поремећаји концентрације шећера у крви; 
Хемијске опекотине; 
Нагла тровања удисањем и гутањем отрова; 
Тровања угљенмоноксидом; 
Тровања каустичним средствима; 
Тровање алкохолом, лековима и психоактивним 

супстанцама; 
Значај и функција  олигоелемената. 
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5. 

 
Хемијски 
аспекти 
загађивања 
животне 
средине 

Разумевање и просуђивање начина 
одлагања и уништавања хемијских 
загађивача животне средине и 
медицинског отпада 

Развој одговорног става према 
коришћењу супстанци у 
свакодневном животу и 
професионалном раду 

Оспособљавање за заштиту од 
потенцијалних ризика и 
адекватно реаговање при 
незгодама у хемијској 
лабораторији и свакодневном 
животу 

∙ 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 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног профила: 
 
 
Како аерозагађење доводи до настанка болести; 
Значај хигијенски исправне воде за пиће и болести 

које настају употребом  загађене воде;  
Како влага, атмосферски притисак, кретање ваздуха 

и температура утичу на здравље; 
Како аерозагађење доводи до настанка болести; 
Значај хигијенски исправне воде за пиће и болести 

које настају употребом  загађене воде;  
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+ ), N(e- ), N(n°); повезује структуру атома метала и неметала с њиховим 
положајем у Периодном систему елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената.  
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струке са структуром: честицама које граде супстанце 
(атоми елемената, молекули елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским интеракцијама.  
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у свакодневном животу и струци и употребу базира на 
познавању њихових својстава. 
 2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; изводи потребна израчунавања и припрема раствор 
одређеног процентног састава за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске концентрације.  
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и 
повезује с примерима из свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледава односе између масе, количине и броја честица 
реактаната и производа. 
 2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује примере хемијских реакција током којих се 
енергија ослобађа (егзотермне реакције) или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција на основу 
топлотних ефеката који их прате.  
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу.  
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у свакодневном животу и струци; разликује пожељне 
од непожељних процеса и наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије) 
2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводи најважније легуре и описује њихова својства; испитује огледима и описује 
основна физичка својства метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих гасова у свакодневном животу и струци.  
2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност алуминијума, гвожђа, бакра и цинка с кисеоником, водом и хлороводоничном 
киселином, као и реакције кисеоника с водоником, угљеником и сумпором. 
 2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у свакодневном животу и струци на основу назива и формуле и повезује својства и 
примену тих једињења. 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив 
предмета: 

Хемија  

Разред: Други   

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи 
фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни 
фонд часова 

2   

Подела 
одељења у 
групе 

Не дели се  

 

Циљеви предмета: 
Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета;  
 Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове примене, посебно у области здравствене струке;  
Развој хемијске научне писмености;  
Коришћење нових информационих технологија за претраживање и прикупљање хемијских информација;  
 Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу;  
 Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при незгодама у хемијсим лабораторијама и свакодневном животу;  
 Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду;  
 Развој осетљивости за проблеме и способности решавања проблема, логичког, научног и критичког мишљења;  
 Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  
 Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  
 Развој свести о штетним ефектима хемијских супстанци на здравље људи;  
 Развој свести о повезаности хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;  
 Развој свести о сопственим знањима и даљем професионалном напредовању. 

 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  
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1. 
 
 
 
 

Угљоводоници и 
халогени деривати 
угљоводоника 
 

Разумевање условљености хемијских 
својстава угљоводоника природом 
атома који изграђују њихове 
молекуле и  типом везе у њиховом 
молекулу  

Разумевање феномена изомерије  
развој хемијске научне писмености и 

способности комуникације у 
хемијикоришћењем и применом 
структурних и рационалних формула 

наведе  и објасни разлике између алкана, 
алкена, алкина и циклоалкана 

на основу структурне формуле одреди 
назив  угљоводоника и халогених 
деривата угљоводоника и обрнуто 

напише структурне изомере и 
геометријске изомере 

напише једначине  и објасни 
карактеристичне 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,...) 

- На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно учења, 
планом рада и начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати 
ученике на размишљање и самостално 
закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
 
-  Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 

теоријска настава  
демонстрациони огледи 
Континуирана припрема за часове (добро 

испланирати сваки час полазећи од 
оперативних задатака, према њима 
формулисати циљеве часа и изабрати 
методе које ће на датом садржају 
ученицима омогућити да формирају 
знања и вештине) 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oрганска 
кисеонична 
једињења 
 

Разумевање  условљености физичких и 
хемијских својстава органских 
кисеоничних једињења природом и 
положајем   функционалних група у 
молекулима 

Разумевање значаја примене алкохола, 
фенола и етара у струци и у 
свакодневом животу 

Разумевање значаја примене алдехида и 
кетона  у струци и у свакодневном 
животу 

Разумевање значаја примене 
карбоксилних киселина и деривата  у 
струци и у свакодневном животу 

разликује хидроксилну, алдехидну, 
карбонилну, карбоксилну, естарску и 
етарску групу 

објасни растворљивост алкохола 
разликује   монохидроксилне и 

полихидроксилне 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 кетона 
напише  формуле монокарбоксилних 

киселина и уочи разлику између 
монокарбоксилних  и 
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поликарбоксилних, засићених и 
незасићених киселина 

објасни реакцију естерификације и наведе 
примену естара  наводи примену етара 
у медицини 

 

планирање наставе на годишњем и месечном 
нивоу 

користити што више активне методе рада које 
ће и ученику омогућити да буде што 
активнији и самосталнији у раду 

пратити ученичка постигнућа на сваком часу и 
омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у 
учењу хемије 

добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли 
се њима проверава ниво знања 
прецизиран у опетативним задацима и у 
којој мери се подстиче формирање 
целовитог знања, односно формирање 
система појмова 

што интересантније изводити наставу хемије, 
подстицањем критичког мишљења код 
ученика, и способности извођења 
закључака, дискутовања , извештавања 

за објашњавање апстрактних хемијских 
појмова користити огледе које 
демонстрира наставник или ученици 

активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз 
сваку тему имајући у виду које 
способности ученици треба да развију; - 
правилно бирати и комбиновати 
различите облике рада на часу 

користити стручну литературу, Интернет, што 
ће ученицимапомоћи да анализирају неку 
појаву, дискутују, праве извештаје; - 
комбиновати разне врсте дидактичких 
материјала илустрације, слике, графиконе, 
дијапозитиве 

формирати код ученика способност 
доношења одлука у свакодневном 
животу, упутити их да обрате пажњу од 

3. Органска 
једињења 
сумпора и азота 
 

Разумевање условљености физичких и 
хемијских својстава  органских 
азотних и сумпорних 
једињења  структуром њихових 
молекула   

Разумевање критеријума за 
класификацију азотних и сумпорних 
органских једињења 

Разумевање значаја примене азотних и 
сумпорних органских једињења  у 
струци и усвакодневном животу 

 

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 

 

 

4.  Биомолекули 
 

Развијање знања о биогеним елементима 
и биолошки важним једњењима 

Разумевање критеријума за 
класификације биолошки важних 
једињења 

Развијање знања о аминокиселинама и 
протеинима и њиховом биолошком 
значају 

Развијање знања о угљеним хидратима и 
њиховом биолошком значају 

Развијање знања о липидима  и њиховом 
биолошком значају 

 

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, 
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холин) 
зна шта су сапуни 
разликује моносахариде (глукоза, 

фруктоза) од дисахарида (сахароза) и 
полисахарида (скроб, целулоза, 
гликоген) 

ког произвођача купују неки производ 
одређеног хемијског састава, при чему 
треба да имају критички став према 
рекламним кампањама за производе 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.3.1. Препознаје угљоводонике, алкохоле, алдехиде, кетоне, карбоксилне киселине, 
естре и примарне амине на основу структурне формуле, функционалне групе, 
назива према IUPAC номенклатури и тривијалног назива који се користи у струци. 
2.ХЕ.1.3.2. Описује физичка својства (агрегатно стање, температура топљења и кључања, 
растворљивост у поларним и неполарним растварачима, густина) угљоводоника, 
алкохола, алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара и примарних амина и 
повезује их са структуром њихових молекула и међумолекулским интеракцијама. 
2.ХЕ.1.3.3. Наводи хемијске реакције угљоводоника (сагоревање и полимеризација), алкохола(оксидација до алдехида и карбоксилних 
киселина и сагоревање) и карбоксилнихкиселина (неутрализација, естерификација). 
2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства органских једињења и њихових смеша с 
употребом и значајем у свакодневном животу, струци и хемијској индустрији 
(земни гас, нафта, пластичне масе, каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 
етилен-гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мравља киселина, сирћетна киселина, бензоева киселина, лимунска киселина, млечна 
киселина, палмитинска 
киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле угљоводоника, алкохола, фенола, 
алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, примарних амина; разликује 
структурне изомере и пише њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури. 
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2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури угљоводоничног низа на 
ациклична и циклична, засићена и незасићена, алифатична и ароматична; 
класификује алкохоле према атому угљеника за који је везана хидроксилна група на 
примарне, секундарне и терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 
према броју функционалних група. 
2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају примену у свакодневном животу и струци (етен, етин, етанол, етанска киселина) 
и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника класе органских једињења чији је назив или структурна формула дата: 
угљоводоника (супституција и адиција), 
алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 
киселина и сагоревање), карбоксилних киселина (неутрализација, естерификација), 
естара (хидролиза). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури и на 
основу назива пише структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, етре, 
ацил-халогениде, анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 
једињења са сумпором. 
2.ХЕ.3.3.2. Класификује амине према броју алкил-група везаних за атом азота на примарне, секундарне и терцијарне. 
2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења (углове веза) на основу 
хибридизације атома угљеника у молекулима; илуструје и идентификује врсте 
изомерије; разликује просторну и конституциону изомерију, као и конформације. 
2.ХЕ.3.3.4. Предвиђа, испитује огледима и објашњава физичка својства органских једињења на основу структуре угљоводоничног низа, 
функционалне групе и међумолекулских интеракција. 
2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип хемијске реакције којој једињење 
подлеже (адиција, супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.6. Испитује огледима и објашњава хемијска својства алкохола, разлику у 
реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, као и разлику 
између алдехида и кетона на основу реакција оксидације слабим оксидационим 
средствима. 
2.ХЕ.3.3.7. Објашњава утицај структуре и утицај удаљене групе на киселост и базност 
органских једињења; пореди киселост алкохола, фенола и карбоксилних киселина, 
базност амина и пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 
2.ХЕ.3.3.8. Наводи својства и примену органских једињења са сумпором и упоређује њихова физичка и хемијска својства са својствима 
одговарајућих органских једињења са 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

кисеоником. 
2.ХЕ.3.3.9. Користи тривијалне називе за основне представнике хетероцикличних једињења (пирол, фуран, тиофен, пиран, пиридин, 
пиримидин, пурин); објашњава физичка и хемијска својства ових једињења, наводи њихов значај и распрострањеност у 
природи и описује њихову практичну примену. 
2.ХЕ.3.3.10. Изводи огледе којима доказује елементе који улазе у састав органских једињења; примењује методе изоловања и 
пречишћавања природних производа (дестилација, екстракција, кристализација, хроматографија). 
 
Област БИОХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида (глукозе, фруктозе, сахарозе, лактозе, скроба, 
гликогена и целулозе), естара који су главна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних јединица протеина. 
2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 
витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 
2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 
корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 
једињења. 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естара из масти, уља и воскова, структуру 
аминокиселина и протеина са својствима и 
улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и наводи 
њихов значај за биолошку активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 
дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 
2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида (малтозе, лактозе, сахарозе, целобиозе) и 
полисахарида (скроба, целулозе и 
гликогена). 
2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 
гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 
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редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 
Толенсовим реагенсом. 
2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 
објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 
наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 
и природу пептидне везе. 
2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 
секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 
активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 
активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 
метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 
информација. 
2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 
метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 
мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 
се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 
биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 
једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 
изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 
киселина, који су организму потребни. 
 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив 
предмета: 

БИОЛОГИЈА  

Разред: Други  

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи 
фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни 
фонд часова 

2   

Подела 
одељења у 

Не дели се 
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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 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

1. 
 
 
 
 

Основе 
молекуларне 
биологије 

Упознавање са предметом истраживања 
и значајем молекуларне биологије 

Схватање концепта централне догме 
молекуларне биологије  

Разумевање значаја гена  за формирање 
особина живих бића 

Упознавање са процесима репликације, 
транскрипције и транслације 

Разумевање значаја генетичког 
инжењеринга и молекуларне 
биотехнологије за жива бића 

 

дефинише предмет истраживања и значај 
молекуларне 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 

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

 
Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста 
наставе (дидактичких модела). 

 
Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
универзална учионица, адекватни објекти изван 
школског  комплекса. 

 
Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Механизми 
наслеђивања 
особина 

објасни појмове: генерација, 
наслеђивање, хромозом, ген, генотип 
и фенотип 

објасни Менделова правила 
наслеђивања  

објасни: интермедиарно, везано, 
кодоминантно и полигено 
наслеђивање 

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 
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објасни облике интеракције међу генима 
(епистатични и хипостатични гени, 
комплементарни 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 Харди-Вајнбергово правило  
објасни утицај мутација, миграција, 

селекције и генетичког дрифта на 
генетичку структуру популација 

наведе начине вештачког оплемењивања 
биљака и животиња 

објасни  значај вештачке селекције и 
оплемењивања биљака и животиња 

 

природи 
Хромозомске мутације и мутагени агенси 
Генске мутације 
Генетичка условљеност канцера 
Генетичка структура популација 
Вештачка селекција и оплемењивање 

биљака и животиња 
 

усмене и писане провере знања, тестирања, 
израде презентација и пројеката, организовања 
и учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

поштовање свих дидактичких принципа 

применa наставних средстава, реализација 
теренске наставе, реализација биолошких 
наставних екскурзија 

комбиновање различитих дидактичких модела 
(проблемска, тимска настава биологије) 

подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање упућивати ученике 
на прет упућивати ученике на 
претраживање различитих извора и 
примену савремених технологија 

истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 

примењивати разноврсне облике и методе рада, 
како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 
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3. Основе генетике 
човека 

Упознавање са општим принципима 
генетике човека 

Разумевање значаја        генетичких 
саветовалишта 

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 генетичких 
саветовалишта и раног откривања 
наследних болести 

 

 

4.  Основни 
принципи 
еволуционе 
биологије 

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

 

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 

 

 

Општи стандарди постигнућа  Област ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА  
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Основни ниво: 
2.БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића и уме да их објасни на карактеристичним примерима.  
2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју живота на планети и схвата значај живота на Земљи у контексту његовог дуготрајног 
развоја.  
2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, познаје и примењује основне принципе класификације (укљ. бинарну 
номенклатуру) и зна да класификује методски одабране представнике живог света (одабраних типова, подтипова, класа).  
2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину живота и распрострањењу карактеристичних представника најважнијих група живих бића. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима.  
2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких форми.  
2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и примењује једноставне кључеве за идентификацију живог света.  
2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који опредељују начин живота и распрострањење важних представника главних група живих бића.  
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота.  
2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и разлику између сличности и сродности живих бића.  
2.БИ.3.1.3. Познаје принципе филогенетске класификације и разуме њен значај у другим областима биологије.  
2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и распрострањења живих бића и основних карактеристика њихове животне форме. 
 

Област ОД МАКРОМОЛЕКУЛА ДО ЕВОЛУЦИЈЕ  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и протеина) и 
њихову примену у биотехнологији.  
2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и мејотичких деоба; разуме значај полног размножавања и 
познаје основне чињенице о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, посебно човека.  
2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, геном, генотип, фенотип); 
примењује основна правила наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да наведе неколико наследних болести. 
2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији органске еволуције и уме да на једноставним примерима препозна деловање природне 
селекције. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и протеина).  
2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене биљака, животиња и човека током развића (од формирања полних ћелија преко 
оплодње, ембриогенезе и органогенезе до сазревања и старења).  
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2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и основне принципе популационе генетике и примењује та знања у 
решавању конкретних задатака.  
2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне типове селекције и разуме како природна селекција наследне варијабилности 
доводи до настанка нових врста. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.3.1. Разуме молекуларне основе наслеђивања.  
2.БИ.3.3.2. Уме да тумачи морфофизиолошке промене код организама у току животног циклуса (посебно код човека).  
2.БИ.3.3.3. Примењује знања из генетике у методски одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици човека и конзервационој 
биологији.  
2.БИ.3.3.4. Разуме значај теорије еволуције у формирању савременог биолошког начина мишљења и критички процењује њене домете у 
другим областима науке. 
 
 
 

 

Образовни профил: Koзметички техничар 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: Трећи 

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   

Подела одељења у групе НЕ деле се 
 

Циљеви предмета: 
 
 
  

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  
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1. 
 
 
 
 

Структура и 
организација 
друштва 

Упознавање са функционисањем, структуром и 
организацијом друштва 

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 

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 (66 часа) 
 

Место реализације наставе 
Теоријска настава се реализује у 

учионици 
 

Препоруке за реализацију наставе 
Користити актуелне примере из штампе 

и других медија релевантне за 
предмет 

Користити Устав и релевантне законе у 
зависности од садржаја који се 
обрађује 

 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Држава и политика Упознавање са политиком као вештином управљања 
друштвом 

Оспособљавање за демократско мишљење 
Упознавање са функционисањем државних 

институција и органа власти 

опише улогу политике у друштву 
објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 
разликује законодавну, извршну и 

судску власт 
разликује удружења грађана и 

политичке партије 
препозна идеолошке разлике 

партија и поделу на левицу, 
десницу и центар 

схвати изборни поступак и 
конституисање скупшине и 
владе 

разликује државне органе власти 
разликује аутономију и локалну 

самоуправу 
разуме функционисање локалне 

самоуправе 
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3. 

Устав и правна 
држава 

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

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 

тестове практичних вештина 
 
Оквирни број часова по темама 
Структура и организација друштва (14 

часова) 
Држава и политика (17 часова) 
Устав и правна држава (7 часова) 
Људска права и слободе (6 часова) 
Култура и друштво (14 часова) 
Друштвене промене и развој друштва (6 

часова) 
 

 

 

4. 

Људска права и 
слободе 

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

схвати људска права и слободе и 
свој положај у друштву 

зна на који начин се штите права и 
слободе грађана 

 

 

5. 

Култура и друштво Развијање знања о културним тековинама 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 
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6. 

Друштвене 
промене и развој 
друштва 

Оспособљавање за живот у друштву изложеном 
сталним променама и изазовима које доноси 
развој савременог друштва 

Стицање знања о хоризонталној и вертикалној 
покретљивости друштва 

идентификује друштвене промене 
зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 
покретљивости 

препозна друштвени развој 
формира став према савременим 

тенденцијама у развоју 
глобалног друштва 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ            

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  / 2014.    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 
 

Циљеви предмета: 
 
 
 

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.   

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  
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1. 
 
 
 
 

 

ЈА, МИ  И  ДРУГИ 
Лични идентитет 
Откривање и уважавање 

разлика 
Групна припадност 
Стреотипи и предрасуде 
Толеранција и 

дискриминација 
 

 
 
Подстицање ученика на међусобно 

упознавање  
 
 
Подстицање ученика да сагледају 

међусобне сличности и 
разлике  и уваже их 

 
 
Развој негативног става према било 

ком облику дискриминације  
 

Анализира своје особине и  да 
их  представи  другима 

 
 
Препозна, анализира   сличности и 

разлике унутар групе 

 
 
Прихвати  друге  ученике и уважи 

њихову различитост 

 
 
Препозна предрасуде, 

стереотипе,       
дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим   основама  

 
 
Сагледа могуће последице 

нетолеранције, 
дискриминације, стереотипа, 
предрасуда и начине 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 
Настава се реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе 
Активности на првим часовима треба тако 

организовати да се обезбеди међусобно 
упознавање ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима предмета, 
али и тако да наставник добије почетни увид у 
то са каквим знањима, ставовима и вештинама 
из области грађанског васпитања група 
располаже с обзиром да нису сви ученици у 
основној школи похађали наставу грађанског 
васпитања у истој мери. 

Реализација програма треба да се одвија у складу 
са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним рефлексијама 
на одговарајуће појаве из друштвеног контекста 
прошлости и садашњости. 

Квалитет наставе се обезбеђује  усаглашавањем 
садржаја са одговарајућим методичким 
активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је способност 
ученика да адекватно примењују стечена знања 
и вештине и да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  

Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
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подршку ученицима у припреми и реализацији 
активности, а заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној успешности. 

У реализацији овог програма наставник је извор 
знања, организатор и водитељ ученичких 
активности и особа која даје повратну 
информацију. 

 Повратна информација је од великог значаја не 
само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

За успешно реализовање наставе број ученика у 
групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 

 
 

Оквирни број часова по темама 
Ја, ми и други  ( 7 часова) 
Комуникација у групи  ( 9 часова) 
Односи у групи/заједници ( 17 часова) 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОМУНИКАЦИЈА   У  ГРУПИ 
Самопоуздано реаговање 
Гласине 
Неслушање,активно 

слушање 
Неоптужујуће поруке 
Изражавање  мишљења 
Вођење дебате и дијалога  
 

Оспособљавање ученика за 
комуникацију у групи 

Искаже,образложи и брани 
мишљење аргументима 

Активно слуша 
Дебатује и дискутује  на 

неугрожавајући начин, 
уважавајући мишљење других 

Објасни  разлику између дијалога и 
дебате 
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Објасни разлоге и начине настанка 
гласина у свакодневној 
комуникацији и 
објасни  последице које 
изазивају  гласине 

 

3. 

ОДНОСИ  У  ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
 
 
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  
 

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 у 
таквој ситуацији 

 

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 
конфликта 

Анализира сукоб из различитих 
улова, (препознаје потребе и 
страхове актера сукоба) и 
налаи конструктивна решења 
прихватљива за обе стране у 
сукобу. 

Образложи предности 
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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 , из позиције жртве и 
посматрача 

Прихвати одговорност за сопствено 
понашање 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014.    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 
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Циљеви предмета: 
 
 

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.   

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

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 
 

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 људи 

 

Објасни значење и смисао људских 
права  

Разликује врсте људских права (лична, 
политичка,  социјалноекономска, 
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 
људских права 

Објасни механизме и начине за 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 
Настава се реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију наставе 
Реализација програма треба да се одвија у 

складу са принципима активне, 
проблемске и истраживачке наставе 
са сталним рефлексијама на 
одговарајуће појаве из друштвеног 
контекста прошлости и садашњости. 

Квалитет наставе се 
обезбеђује  усаглашавањем садржаја 
са одговарајућим методичким 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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 

активностима  и сталном разменом 
информација унутар групе. 

 Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно 
примењују стечена знања и вештине и 
да у пракси изражавају ставове и 
вредности  демократског друштва.  

Наставник треба да пружи неопходну 
помоћ и подршку ученицима у 
припреми и реализацији активности, 
а заједно са групом  да обезбеди 
повратну информацију о њеној 
успешности. 

У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која 
даје повратну информацију. 

 Повратна информација је од великог 
значаја не само за процес стицања 
сазнања,  већ и за подстицање 
самопоуздања, учешћа у раду групе 
и  мотивације за предмет 

За успешно реализовање наставе број 
ученика у групи не би требала да буде 
већа од 25 ученика. Оптималан број 
ученика је 15-20 ученика  

  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити 
кроз: 
1.праћење остварености исхода 

 
Оквирни број часова по темама 
Права и одговорности  (17  часова) 
Планирање и извођење акције  
      (17 часова) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ  И   ИЗВОЂЕЊЕ  АКЦИЈЕ 
Избор проблема 
Идентификација могућих решења 
Припрема нацрта акције 
Реализација акције (ван редовних 

часова и учионице) 
Анализа реализоване акције 
Представљање резултата акције 

 
 
Подстицање  ученика на 

активну партципацију у 
животу школе 

 
 
 
Развијање вештина планирања 

акција 
 

 
 
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 активности ,прати их и 

оцењује их 
 
 
Представи путем јавне презентацију 

нацрт акције и резултате акције 
 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
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(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /2014.    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

32   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 
 

Циљеви предмета: 
 
 

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.   

 
 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

ДЕМОКРАТИЈА  И  ПОЛИТИКА 
Демократија, политика и власт 
Функционисања  институције демократије  
Механизми и начини контроле и ограничења власти у демократском 

поретку 
 

Разумевање појмова 
демократија,полит
ика, власт, 
грађански живот  

 
 
Упознавање са 

механизмима 
функционисања 
демократије  и 
институцијама 
демократије 

       
Сагледавање 

значаја и 
начина 
контроле и 
ограничења 

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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује 
кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава  
Подела одељења на 
групе 
Одељење се не дели 

на групе  
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власти у 
демократији 

 
 

Разликује надлежности 
законодавне,извршне и 
судске власти 

Место реализације 
наставе 
Настава се реализује у 

учионици 
 
Препоруке за 
реализацију наставе 
Реализација програма 

треба да се одвија 
у складу са 
принципима 
активне, 
проблемске и 
истраживачке 
наставе са сталним 
рефлексијама на 
одговарајуће 
појаве из 
друштвеног 
контекста 
прошлости и 
садашњости. 

Квалитет наставе се 
обезбеђује  усагла
шавањем садржаја 
са одговарајућим 
методичким 
активностима  и 
сталном разменом 
информација 
унутар групе. 

 Добар индикатор 
успешне наставе је 
способност 
ученика да 
адекватно 
примењују стечена 
знања и вештине и 
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да у пракси 
изражавају ставове 
и 
вредности  демокр
атског друштва.  

Наставник треба да 
пружи неопходну 
помоћ и подршку 
ученицима у 
припреми и 
реализацији 
активности, а 
заједно са 
групом  да 
обезбеди повратну 
информацију о 
њеној успешности. 

У реализацији овог 
програма 
наставник је извор 
знања, 
организатор и 
водитељ ученичких 
активности и особа 
која даје повратну 
информацију. 

 Повратна 
информација је од 
великог значаја не 
само за процес 
стицања 
сазнања,  већ и за 
подстицање 
самопоуздања, 
учешћа у раду 
групе 
и  мотивације за 
предмет 
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За успешно 
реализовање 
наставе број 
ученика у групи не 
би требала да буде 
већа од 25 
ученика. 
Оптималан број 
ученика је 15-20 
ученика   

 
Оцењивање 
Вредновање 
остварености исхода 
вршити кроз: 
1.праћење 
остварености исхода 

 

Оквирни број часова 
по темама 
Демократија и 

политика 
(5  часова) 

Грађанин и друштво ( 
9  часова) 

Грађанска и политичка 
права и право на 
грађанску 
иницијативу 

      ( 11 часова) 
Планирање конкретне 

акције 
       ( 8 часова) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЂАНИН  И  ДРУШТВО 
Однос државе и грађанског друштва 
Појам грађанина  
Значај и начин  учествовања грађанина у политици 
Улога грађана у остваривању права 
 

Сагледавање улоге 
грађанина/гра
ђанке у 
демократском 
друштву 

 
 

Упознање се са 
радом 
локалне 
самоуправе  

 
 

Сагледавање улоге 
и 
карактеристик
а цивилног 
друштва  у 
демократији 

 
 

Сагледавање 
значаја и 
начина 
учествовања 
грађанина/гра
ђанке у 
политици 

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 
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3. 

ГРАЂАНСКА   И  ПОЛИТИЧКА  ПРАВА   И  ПРАВО  НА  ГРАЂАНСКУ  ИН
ИЦИЈАТИВУ 
 
 
Право на грађанску иницијативу  
Партиципација грађана у процесу доношења одлука и право на 

самоорганизовање грађана 
Улога невладиних организација 
 

Упознавање  ученика 
са суштином 
грађанских  права 
и правом на 
грађанску 
иницијативу 

 
 
Сагледавање улоге 

грађана у 
остваривању 
људских права у 
демократском 
друштву 

 
 
 
Сагледавање 

неопходности и 
начина активног 
учешћа грађана у 
демократском 
друштву  

 

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, 

функционисање,  правила  и  проц
едуре  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.   
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4. ПЛАНИРАЊЕ  КОНКРЕТНЕ  АКЦИЈЕ 
Избор проблема 
Идентификација могућих решења 
Припрема нацрта акције 
Реализација акције (ван редовних часова и учионице) 
Анализа реализоване акције 
Представљање резултата акције 

Подстицање  и 
оспособљавање 
ученика за 
планирање 
заједничких акција 
и пројеката у 
локалној 
заједници 

 

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  
Представи путем јавне презентацију 

нацрт акције и резултате акције 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички 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 настава Вежбе Настава у блоку 

30   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 
 

Циљеви предмета: 
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Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

СВЕТ   ИНФОРМАЦИЈА 
Извори информација  
Појам јавне информације 
Приступ информацијама-основна 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  
 

Упознавање са могућностима 
које Закон о слободном 
приступу 
информацијама пружа у 
остваривању људских 
права и слобода  

 
 
Оспособљавање ученика да 

самостално траже и 
долазе до информација 
од јавног значаја 

 
 
Разумевање улоге и значаја 

медија у савременом 
друштву 

 
 
Развијање критичког односа 

према медијима и и 
информација  

      добијених преко 
      различитих 
      медија 

Објасни  значај постојања права на 
слободан приступ 
информацијама  

 
 
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 различитих медија  
 
 
Тражи, пронађе и даје информацију 
 
 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 
Одељење се не дели на групе  

 
Место реализације наставе 
Настава се реализује у учионици 

 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Реализација програма треба да 

се одвија у складу са 
принципима активне, 
проблемске и истраживачке 
наставе са сталним 
рефлексијама на 
одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста 
прошлости и садашњости. 

Квалитет наставе се 
обезбеђује  усаглашавањем 
садржаја са одговарајућим 
методичким 
активностима  и сталном 
разменом информација 
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Открива примере манипулације у 
медијима 

 
 
Објасни значај објективности и 

веродостојности информација 
 

унутар групе. 
 Добар индикатор успешне 

наставе је способност 
ученика да адекватно 
примењују стечена знања и 
вештине и да у пракси 
изражавају ставове и 
вредности  демократског 
друштва.  

Наставник треба да пружи 
неопходну помоћ и подршку 
ученицима у припреми и 
реализацији активности, а 
заједно са групом  да 
обезбеди повратну 
информацију о њеној 
успешности. 

У реализацији овог програма 
наставник је извор знања, 
организатор и водитељ 
ученичких активности и 
особа која даје повратну 
информацију. 

 Повратна информација је од 
великог значаја не само за 
процес стицања 
сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, 
учешћа у раду групе 
и  мотивације за предмет 

За успешно реализовање 
наставе број ученика у групи 
не би требала да буде већа 
од 25 ученика. Оптималан 
број ученика је 15-20 
ученика   

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
   
 
Оквирни број часова по темама 
Свет информација  (  14 часова) 
Свет професионалног 

образовања и рада  ( 
14  часова) 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Разуме важност дефинисања 
професионалних 
циљева  и планирање 
каријере 

 
 
Развијање вештине тражења 

информација значајних 
за професионално 
образовање и 
укључивање у свет рада 

 
 
 
Оснаживање ученика да 

постављају циљеве 
личног развоја и 
планирају 
свој  професионални 
развој 

 

Разуме значај  попштовања 
социјално-економских 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 

 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Први  

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у 
„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 
 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 Увод 
 
1. Уводни час  
 
2. Понављање кључних 
појмова и садржаја 
обрађених у основној 
школи 

• Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и начином 
реализације наставе Православног 
катихизиса;  
 
• Установити каква су знања стекли и 
какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању. 

• 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 
часове православног катихизиса. 

Катихизација као литургијска делатност- заједничко је 
дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 
Катихеза не постоји ради гомилања информација 
(„знања о вери“), већ као настојање да се учење и 
искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз 
слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 
Катихета (вероучитељ) би требало да стално има на уму 
да је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу љубави. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бог Откривења 
 
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) 

• Пружити ученицима основ за 
разумевање да је творевина дело љубави 
Божје, да носи стваралачки печат Божји, да 
није случајно настала, нити је самобитна;  
 
• Пружити ученицима основ за 
разумевање да је Бог Личност;  
 
• Упознати ученике да је човек 
богочежњиво биће и да се Бог открива 
човеку ради заједнице са њим;  
 
• Пружити ученицима знање о 
библијским, светоотачким и богослужбеним 
сведочанствима да је Бог Света Тројица;  
 
• Омогућити ученицима да стекну 
основ за разумевање поступности 
Откривења Божјег, као и то да се Његово 
Откривење и данас дешава, уочава, 
препознаје и доживљава у Цркви. 

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

На почетку сваке наставне теме ученике би требало 
упознати са циљевима и исходима наставе, садржајима 
по темама, начином остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе •
 Уводне часове требало би осмислити тако да 
допринесу међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним 
садржајима, али и тако да наставник стекне почетни 
увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у складу с 
принципима савремене активне наставе која својом 
динамиком подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У току 
реализације стављати нагласак више на доживљајно и 
формативно, а мање на сазнајно и информативно. • 
Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји 
реализују у складу са савременим педагошким 
захтевима у погледу употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава. • Имаући у виду 
захтеве наставног програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у педагошко 
дидактичка решења, наставник би требало да води 
рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, организатор 
и координатор ученичких активности у наставном 
процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је ученик 
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спреман да Цркву схвати као простор за остваривање 
своје личности кроз заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог 
живота. 

 

3. 

Вера, знање и 
богопознање 
 
8. Вера и поверење 9. 
Вера у Старом и Новом 
Завету  
 
10. Бог се познаје 
љубављу  
11. Вера и живот („Вера 
без дела је мртва...ˮ)  
 
12. Из молитвеног 
богословља Цркве 
(систематизација теме) 

• Оспособити ученика за разликовање 
знања које се односи на предмете и познања 
личности;  
 
• Указати ученицима да су вера и 
поверење предуслови сваког знања; •
 Упознати ученике са примерима 
вере и поверења у Бога библијских 
личности;  
 
• Оспособити ученике за разумевање 
да је богопознање у православном искуству 
плод личне, слободне заједнице човека с 
Богом;  
 
• Пружити ученицима основ за 
разумевање да се богопознање као лични 
доживљај Христа у Цркви разликује од 
„знања о Богу“. 

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. 

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; Оцењивање Непосредно 
описно оцењивање ученика може се вршити кроз: •
 усмено испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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4. 
 

Хришћанин – човек 
Цркве 
 
13. Човек и Заједница 
  
14. Црква као 
литургијска заједница 
(моја парохија)  
 
15. Света Литургија – 
пуноћа заједнице са 
Богом  
 
16. Хришћанин – човек 
Цркве  
(систематизација теме) 

• Разговарати са ученицима о 
човековој потреби да припада заједници и 
како се припадност остварује;  
 
• Оспособити ученике за правилно 
схватање појма Цркве као благодатне 
заједнице Бога и верних која се остварује у 
светој Литургији;  
 
• Указати ученицима да не постоје 
хришћани мимо Цркве;  
 
•  Пружити ученицима основ за 
разумевање да је света Литургија извор 
спасења јер се у њој остварује пуноћа 
заједнице са Богом. 

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

 

 

5. Свето Писмо – Књига 
Цркве 
 
17. Настанак и подела 
Светог Писма  
 
18. Канон и 
богонадахнутост  
Светог Писма  
 
19. Црква каоместо 
тумачења и доживљаја 
Светог Писма и Светог 
Предања  
 
20. Свето Писмо – 
књига Цркве 
 
21. Утицај Светог Писма 
на културу и 

• Упознати ученике са настанком и 
поделом Светог Писма;  
 
• Предочити ученицима да је Свето 
Писмо богонаднута књига;  
 
• Упознати ученике да је Свето Писмо 
књига богослужбене заједнице (Старог и 
Новог Израиља);  
 
• Омогућити ученицима да појме 
континуитет Божјег Откривења у Старом и 
Новом Завету;  
 
• Указати ученицима да је за правилно 
тумачење Светог Писма неопходна 
укорењеност у животу Цркве. 

• 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 
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цивилизацију повезаности Старог и Новог 
Завета;  
 
• моћи да закључи да је Свето 
Писмо књига Цркве, а не 
појединца. 

6. Хришћански живот 
 
22. Црквено Предање и 
народна предања  
 
23.„Све ми је 
дозвољено, али ми 
није све на корист...”  
 
24.Из живота светих  
 
25.Знамените личности 
и хришћанство  
 
26.Смисао (и бесмисао) 
живота 

• Пружити знање ученицима да је 
подвиг неопходно средство за остварење 
личне заједнице с Богом у Христу, у којој ће 
Бог бити извор нашег вечног постојања и 
личног идентитета; 
 
• Оспособити ученика за разликовање 
народног и црквеног Предања и правилно 
доживљавање православног етоса који 
извире из литургијског начина постојања 
људи и природе;  
 
• Развијање свести ученика о 
неопходности одговорног живота у 
заједници и ослобађања од егоцентризма; 
 
• Упознати ученике да је светост 
достижна и данас, те да није привилегија 
прошлости;  
 
• Омогућити разумевање ученицима 
да је човек биће смисла;  
 
• Установити обим и квалитет знања и 
разумевања стечених у току школске године 
из Православног катихизиса. 

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 

 

 

Општи стандарди 
постигнућа 

   
 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 
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Разред: Други  

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у 
„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 
 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање кључних 
појмова обрађених у 
првом разреду средње 
школе 
 

• Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и начином 
реализације наставе Православног 
катихизиса;  
• Установити каква су знања стекли 
и какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- заједничко 
је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 
Катихеза не постоји ради гомилања информација 
(„знања о вери“), већ као настојање да се учење и 
искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз 
слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 
Катихета (вероучитељ) би требало да стално има на 
уму да је катихеза сведочење Истине, проповед 
Истине и увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 

 

2. 
 
 
 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 
ЧОВЕКА 
2. Стварање света  
3. Стварање човека по 
икони и подобију 
Божјем  

• Омогућити ученицима да стекну 
неопходно знање да узрок постојања света 
јесте личносни Бог Који слободно из 
љубави ствара свет;  
• Развијање свести код ученика о 
стварању човека по „икони и подобију 

• 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 

На почетку сваке наставне теме ученике би требало 
упознати са циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином остваривања 
програма рада, као и са начином вредновања 
њиховог рада. 
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4. Творевина и човеково 
место у њој 
5. Свет је створен са 
циљем да постане 
Црква  
6. Представе стварања 
света и човека у 
православној 
иконографији 

Божјем“, односно као слободне личности 
способне за љубав према другом бићу;  
• Оспособити ученике за 
разумевање да је свет и све што је у њему, 
створено за вечност, да буде причасник 
вечног Божјег живота; 
Предочити ученицима чињеницу да је 

човек од Бога призван да управља 
целим светом и да га приноси Богу, те 
да се у тој заједници обожи и човек и 
свет. 

подобије Бога зато што је 
способан за заједницу;  
• 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. 

Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе  • Уводне часове требало би осмислити тако 
да допринесу међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и 
ставовима из подручја Православног катихизиса, 
група располаже. • Реализација програма требало 
би да се одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче 
ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати 
нагласак више на доживљајно и формативно, а мање 
на сазнајно и информативно. • Квалитет наставе се 
постиже када се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, облика рада 
и наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности у 
наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 
пуноћа његовог живота. 
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3. 

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 

• Пружити ученицима основ за 
разумевање прародитељског греха на 
основу библијског сведочанства, тумачења 
Светих Отаца и учења Цркве;  
• Ученицима предочити да се 
човеков промашај (грех) састоји у 
одвајању човека и света од Бога; 
• Пружити ученицима основ за 
разумевање да спасење као 
превазилажење смрти и задобијање 
вечног живота, јесте повратак у заједницу 
с Богом. 

• 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. 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • посматрање 
понашања ученика;  

4. 
 

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 

• Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у главним 
цртама, периодима, личностима и 
догађајима може посматрати као праслика 
и најава новозаветних догађаја; 
• Омогућити ученицима да стекну 
знање о историјском току остварења 
Божјег плана о свету;  
• Пружити ученицима основ за 
разумевање да се у личности Исуса Христа 
испуњава оно што је откривено и речено у 
Старом Завету;  
• Предочити ученицима у чему се 
састоји разлика између Цркве као 
богочовечанске заједнице и других облика 
људских заједница;  

• 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 
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• Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире личност 
Месије Који сабира и избавља народ 
Божји. 

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. 

5. 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) 

• Пружити ученицима основ за 
разумевање да је целокупан садржај 
старозаветне месијанске мисли остварен 
тек у Новом Завету у личности Господа 
Исуса Христа; 
• Предочити ученицима да се у 
старозаветној историји назире личност 
Месије Који сабира и избавља народ 
Божји; 
• Упознати ученике са значајем 
старозаветног празновања Пасхе као 
праслике молитвеног сећања на Христово 
Страдање, Васкрсење и Други долазак;  
• Омогућити ученицима 
разумевање да се деловањем пророка 
Божјих увек изграђује Црква. 

• 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 
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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. 

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

• Омогућити ученицима доживљај 
старозаветне побожности;  
 
• Подстицати ученике на 
промишљање о незаменљивости и 
вредности сопствене личности;  
 
• Установити обим и квалитет знања 
и разумевања стечених у току школске 
године из Православног катихизиса. 

• 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. 

 

 

Општи стандарди 
постигнућа 

   
 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Трећи  

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у 
„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

32   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 
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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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање кључних 
појмова обрађених у 
другом разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и начином 
реализације наставе Православног 
катихизиса;  
• Установити каква су знања стекли и 
какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

• Ученицима пружити основ за 
разумевање значаја Христове личности и 
Његовог живота за наше спасење;  
• Протумачити ученицима Христова 
имена: Нови Адам, Месија и Емануил;  
• Протумачити ученицима пролог 
Јеванђеља по Јовану; • Ученицима пружити 
основ за разумевање да је Христос потпуни 
Бог и потпуни човек;  
• Упознати ученике са теологијом 
иконе – да се на иконама пројављује 
историјска и есхатолошка димензија. 

• моћи ће разуме 
значење израза Нови Адам, 
Месија и Емануил, Логос;  
• моћи да изложи 
зашто је Исус Христос као 
посредник између Бога и 
човека једини Спаситељ 
света;  
• моћи да у прологу 
Јеванђеља по Јовану укаже 
на места у којима се говори о 
Богу као Логосу;  
• моћи у основним 
цртама да опише зашто је 
могуће да се у новозаветној 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
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Цркви представља Бог;  
• моћи да наведе 
основне разлике између 
слике и иконе. 

упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 

3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ ЦАРСТВО 
БОЖЈЕ...  
6. Почетак Христове 
проповеди  
7. Блаженства  
8. Беседа на гори  
9. Параболе о Царству 
Божјем  
10. Царство Божје –циљ 
Христове проповеди 
(систематизација теме) 

• Пружити ученицима основ за 
разумевање да Христос доноси Царство 
Божје у свет;  
• Посматрати Христово учење о 
Блаженствима у савременом контексту;  
• Предочити ученицима Христово 
учење о Царству Божјем;  
• Христова проповед има 
универзални карактер. 

• 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. 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 
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4. 
 

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 
 
 

16. Вазнесење и 
Други Долазак 
Христов 

 

17. Свети Дух 
Утешитељ – Дух 
заједнице и Цар 

• Упознати ученике да Христос у 
својој личности обједињује Царску, 
Првосвештеничку и Пророчку службу;  
• Протумачити ученицима догађај 
и тропар Преображења у светлости 
исихастичког искуства Цркве;  
• Подстаћи ученике на 
размишљање да је Христова смрт на 
Крсту крајњи израз љубави Бога према 
човеку; • Упознати ученике са 
есхатолошком димензијом свете 
Литургије;  
• Ученицима указати да је 
Христовим Вазнесењем Христос 
прослављен као Господ и да је у Њему 
прослављена људска природа;  
• Ученицима пружити основ за 
разумевање да је и после свог Вазнесења 
Христос са нама у све дане до свршетка 
века;  
• Протумачити ученицима 
неколико новозаветних пневматолошких 
одељака. 

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; 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: • 
усмено испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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Небески 
(систематизација теме) 

 

 
 
 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. 

 

5. 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) 

• Подстицати ученике на хришћански 
однос према свету, себи и ближњима 
указивањем на пример Христа чији је живот 
испуњем безусловном љубављу према 
сваком човеку;  
• Подстицати ученике да се 
свакодневно труде у подвигу делатне 
љубави према Богу и ближњима; •
 Упутити ученике да је основни 
смисао хришћанског етоса волети друге као 
што Христос воли нас;  
• Омогућити ученицима основ за 
разумевање да Христов Закон љубави није 
могуће испуњавати на формалан начин. 

• 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. 
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6. СВЕТОТАЈИНСКИ ЖИВОТ 
ЦРКВЕ  
22. Крштење и 
Миропомазање  
23. Покајање и исповест  
24. Свештенство  
25. Света Литургија – 
Светајна Цркве 

• Омогућити ученицима да схвате да 
је наш живот у Цркви незамислив без 
учешћа у светим Тајнама;  
 
• Упознати ученике да човек 
Крштењем и Миропомазањем задобија 
еклисиолошку ипостас (црквени идентитет);  
 
• Омогућити ученицима разумевање 
да су Исповест и Покајање обновљење 
благодати Крштења;  
 
• Указати ученицима да је 
свештеничка служба продужетак Христовог 
служења којим је Он спасао свет;  
 
• Указати ученицима да се учешћем у 
светим Тајнама постаје део Тела Христовог;  
 
• Развијати свест ученика да је света 
Литургија Тајна Божјег присуства у свету и 
уласка у Царство Божје. 

• 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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7. 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 

• Пружити ученицима основ за 
разумевање целокупног домостроја спасења 
на примеру анафоре Василија Великог;  
• Детаљно протумачити ученицима 
молитву Оче наш у контексту Литургије; 
 • Пружити ученицима основ да 
повежу Христов однос према потребитима 
са харитативном делатношћу хришћана 
данас;  
• Предочити ученицима кроз 
јеванђелске текстове 

• 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. 

 

 

Општи стандард и 
постигнућа 

   
 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Четврти 

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у 
„Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

30   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 
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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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање кључних 
појмова обрађених у 
трећем разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са садржајем 
предмета, планом и програмом и начином 
реализације наставе Православног 
катихизиса;  
 
• Установити каква су знања стекли 
и какве ставове усвојили ученици у 
претходном школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- заједничко 
је дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. 
Катихеза не постоји ради гомилања информација 
(„знања о вери“), већ као настојање да се учење и 
искуство Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз 
слободно учешће у богослужбеном животу Цркве. 
Катихета (вероучитељ) би требало да стално има на 
уму да је катихеза сведочење Истине, проповед 
Истине и увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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...” 

• Пружити ученицима основ за 
разумевање да Литургија преображава 
свет уносећи у њега есхатолошку 
реалност;  
• Упознати ученике са садржајем и 
структуром свете Литургије;  
• Предочити ученицима значај 
активног учешћа у светој Литургији;  
• Нагласити ученицима да су 
хришћани позвани да у свету сведоче етос 
свете Литургије. 
 

• 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;  
• моћи да схвати да се 
Причешћем задобија 
отпуштење грехова, љубав 
нелицемерна, смелост према 

На почетку сваке наставне теме ученике би требало 
упознати са циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином остваривања 
програма рада, као и са начином вредновања 
њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
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Богу, усвојење Царства Божјег; 
• бити свестан да се његов 
живот у Цркви не ограничава на 
време служења свете Литургије. 

циљевима, исходима, наставним садржајима, али и 
тако да наставник стекне почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из подручја Православног 
катихизиса, група располаже. • Реализација 
програма требало би да се одвија у складу с 
принципима савремене активне наставе која својом 
динамиком подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У току 
реализације стављати нагласак више на доживљајно 
и формативно, а мање на сазнајно и информативно. 
• Квалитет наставе се постиже када се наставни 
садржаји реализују у складу са савременим 
педагошким захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и наставних 
средстава. • Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности транспоновања наставног 
садржаја у педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 

3. 

ИСТОРИЈА И 
ЕСХАТОЛОГИЈА У 
ЦРКВИ  
7. Хришћанско 
схватање историје  
8. Црква у прогону и 
слобода хришћана 
 9. Појава и развој 
монаштва  
10. Јединство Црквеи 
сабори  
11. Мисија светих 
Кирила и Методија 
12. Светосавље – пут 
који води у Живот 
13. Косовски 
заветесхатолошко 

• Представити ученицима 
хришћанско схватање историје као процес 
који у есхатону задобија свој смисао и 
испуњење;  
• Упознати ученике са најважнијим 
догађајима из историје Цркве;  
• Упознати ученике са 
најзначајнијим елементима кирило- 
методијевске традиције  
• Нагласити ученицима да је 
Светосавље хришћански етос српског 
народа;  
• Упознати ученике да се 
опредељење за Царство Небеско изражава 
на реалан начин: сведочењем Христа и 
личним животом;  
• Упознати ученике са богатством 

• 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 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности у 
наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и 
пуноћа његовог живота. 
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опредељење народа  
14. Светитељи нашег 
рода – благо целог 
света  
15. Исихазам  
16. Есхатон као узрок 
постојања Цркве и 
историје 
(систематизација теме) 

исихастичке праксе и богословља. 
  

виђење таворске Светлости са 
исихастичком праксом;  
 
• бити свестан могућности 
мистичког опита заједнице са 
Богом. 

4. 
 

ХРИШЋАНСТВО У 
САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ 

 
17. Егоизам  
 
18. Проблеми 
биоетике  
 
19. Хришћански поглед 
на болести  
 
20.Питања личног, 
породичног и 
друштвеног морала  
 
21.Хришћанство и 
изазови потрошачког 
друштва  
 
22. Деликвенција и 
вршњачко насиље 
 
23.Проблем теодицеје 

 
• Омогућити ученицима да 
изграде хришћански став према 
савременом схватању слободе, 
љубави, заједнице...;  
 
• Пружити ученицима основ за 
разумевање да хришћанска теорија и 
пракса носе снагу којом би могло да се 
одговори на најважнија искушења 
савременог света и човека;  
 
• Оспособити ученика да 
богословски размишља о биоетичким 
проблемима на основу одабраних 
примера;  
 
• Упознати ученике са 
различитим богословским поимањима 
болести;  
 
• Кроз разговор о болестима 
зависности подстаћи ученике да се 
одговорно суочавају са 
егзистенцијалним питањима;  
 
• Кроз дискусију о проблемима 
моралности у социолошким оквирима 
помоћи ученицима да изграде 

• 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;  
• бити свестан значаја 
јединствености, вредности и 
непоновљивости сопоствене 
личности и личности других 
људи;  
• бити свестан да је 
деперсонализација исто што и 
десакрализација човека;  

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање ученика 
може се вршити кроз: • усмено испитивање; •
 писмено испитивање; • посматрање 
понашања ученика; 
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правилан етички став о томе;  
 
• Разговарати са ученицима о 
породичним вредностима и 
савременим изазовима;  
 
• Разговарати са ученицима о 
проблему човекове опредмећености у 
потрошачком друштву;  
 
• Разговарати са ученицима о 
човекој тежњи да пребацује 
одговорност на Бога за зло у свету и 
дати објашњење са православног 
становишта. 

• 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. 

5. ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ 
24. Тачно изложење 
православне вере 

• Рекапитулирати и продубити 
знања ученика о основама православне 
вере;  
• Помоћи ученицима да изврше 
синтезу досадашњих знања и разумевања 
о основама православне вере;  
• Установити обим и квалитет знања 
и разумевања стечених у току циклуса 
школовања. 

моћи да уочи у којој мери је 
напредовао и савладао 
градиво Православног 
катихизиса. 

 

 

Општи стандард и 
постигнућа 

   
 

 

Образовни профил: Козметички техничар  

Назив предмета: Mузичка култура 

Разред: III или IV 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60-66 / / 

Недељни фонд часова / / / 
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Подела одељења у групе / 
 

Циљеви предмета: 
Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 
Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 
Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 
Унапређивање естетских критеријума код ученика; 
Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија (концерти,телевизија, филм, интернет); 
Упознавање ученика са значајним српским композиторима и извођачима; 
Оспособљавање ученика за примену уметничких вештина у другим предметима и свакодневном животу; 
Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 

 
 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изражјна средства 
музичке уметности 

-Музики инструменти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Упознавање ученика са пореклом 
инструмената и њиховом 
поделом. 

Разумевање корелације између 
избора извођачког састава, 
садржаја и карактера 
композиције. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз 
теоријску наставу  
      
 
Место реализације наставе 
Настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију 
наставе 

Слушању музике дати примарно 
место. 

Код слушања музике одабрати 
пример који може да се слуша 
у целини (један цео став, 
краћу увертиру, итд), да 
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2. 
 
 
 
 

 
 

Класична музика 
(општа музичка 

анализа и теорија 
кроз слушање музике) 
 

 
 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 
Препознаје и разликује одлике 

стилова у музичком изражавању 
од првобитне заједнице до 
данас. 

Испољава потребу за свакодневним 
слушањем музике и на основу 
тога формира трајно 
интересовање према музици 
уопште 

Препознаје одслушанe композиција 
уз познавање њихових аутора 
као ивреме настанка.. 

Експресивно,аутономно доживљава 
карактер одслушане 
композиције 

Поседује адекватан музички укус. 
Самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 
манифестације у  

локалној заједници.  

ученици доживе целину и 
схвате музичку форму. 

 
 
Користити сва доступна наставна 

средства 
Користити мултимедијалне 

презентације 
Упућивати ученике да користе 

интернет и стручну литературу 
Примењивати индивидуални рад, 

рад у паровима и рад у 
мањим групама 

Континуирано упућивати ученике 
на присуство музике у 
свакодневном животу, примену у 
пракси и другим  
наставним предметима  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 
Оквирни број часова по темама 

музички инструменти (5- 4 
часова) 

класична музика (26- 23 часа) 
опера и балет; оперета и 

мјузикл (10 - 9 часова) 
традиционална музика (9 - 7 

часова) 
џез и блуз музика (5 - 4 часа) 
филм, филмска музука и 

сценска музика (6 - 5 
часова) 

хор (5- 4 часа) 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oпера и балет 
Oперета и мјузикл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционална 
музика (народне 
песме, игре, плесови) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
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. 

 
 

 
 

Разуме међусобну повезаност 
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 
карактеристичних обележја 
музике светске народне 
баштине. 

Сагледава и вреднује утицај 
народног стваралаштва на 
уметничко стваралаштво. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 

Џез и блуз музика 
Филм  и филмска 
музика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорско певање 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Препознаје критеријуме који се 

односе на начине настајања 
мелодијско ритмичких образаца 
раличитих музичких жанрова. 

Разликује боју звука различитих 
инструмената,као и њихов 
визуелни изглед  

Разликује саставе извођача(Соло 
глас-хор,Соло инструмент-камерни 
састав-оркестар) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Препознаје и реализује 
елементе заједничког 
музицирања 
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КОРЕЛАЦИЈА СА 
ДРУГИМ 
ПРЕДМЕТИМА  

Ликовна култура 
Српски језик и 

књижевност 
Географија 
Историја 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Изабрана поглавља математике 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе не 
 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 

 
ИРАЦИОНАЛНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ 

Стицање основних знања о 
ирационалним једначинама и 
неједначинама 

реши  једноставније ирационалне 
једначине  

реши једноставније ирационалне 
неједначине  

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
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Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

Настава се реализује у учионици или кабинету  за 
математику 

Препоруке за реализацију наставе 
образложити циљ предмета, начин и критеријум 

оцењивања 
неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика 
подстицати ученике на размишљање и самостално 

закључивање 
примењивати разноврсне облике и методе рада, 

како би се подстакла активност ученика 
инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду 
упућивати ученике на претраживање различитих 

извора и примену савремених технологија  
 
 
 
Ирационалне, експоненцијалне и логаритамске 

једначине и неједначине: наглашавати 
неопходност постављања услова за 
дефинисаност. Неједначине обрадити на 
једноставнијим примерима. 

 
 
 
Тригонометрија: доказати формуле за 

трансформацију производа тригонометријских 
функција у збир и обрнуто. При решавању 
тригонометријских једначина и неједначина 
инсистирати на приказивању решења на 
тригонометријском кругу. 
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Системи линеарних једначина и детерминанте: 

доказати Крамерову теорему и поступак 
илустровати на примерима. У делу теме који се 
односи на системе линеарних једначина са 
параметрима, разматрати системе са једним, 
највише два параметра. 

 
 
 
Вектори: дефинисати колинеарне и компланарне 

векторе као и линеарну независност. Изразити 
векторе у координатном облику и пажњу 
усмерити на алгебарски приступ. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

активност ученика на часу; 
усмену проверу знања; 
писмену провера знања; 
тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

Ирационалне једначине и неједначине 9 часова 
Експоненцијалне једначине и неједначине  11 

часова 
Тригонометрија 14 часова 
Системи линеарних једначина и детерминанте  9 

часова 
Вектори 13 часова 
 

За реализацију 4 писмена задатка са исправкама 
планиранo je  8 часова 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНЕ И 
ЛОГАРИТАМСКЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ 
И  НЕЈЕДНАЧИНЕ 

Проширивање знања о 
експоненцијалним и 
логаритамским једначинама  

Упознавање са 
експоненцијалним и 
логаритамским 
неједначинама 

 

реши експоненцијалне једначине 
реши једноставније експоненцијалне 

неједначине 
реши логаритамске једначине 
реши једноставније логаритамске 

неједначине  
 

 

 

 

3. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 
 

Проширивање знања о 
тригонометријским функцијама 

нацрта графике инверзних 
тригонометријских  функција и 
наведе њихове основне особине 

упрости израз применом  формула за 
претварање производа у збир и 
обрнуто   

докаже једноставније идентитете 
применом формула за 
претварање производа у збир и 
обрнуто  

реши тригонометријску једначину 
реши тригонометријску неједначину 
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4. 

 
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА И 
ДЕТЕРМИНАНТЕ 

Упознавање са појмом 
детерминанти и њиховим 
особинама 

Проширивање знања о 
системима  линеaрних 
једначина  

 

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 системе 
линеарних једначина са 
параметром 

разматра решења система линеарних 
једначина у зависности од 
вредности  реалног параметра 

 

 

 

 

5. 

 

ВЕКТОРИ 

Проширивање знања о 
векторима 

представи вектор у Декартовом 
коодинатном правоуглом систему 
у простору 

дефинише скаларни, векторски и 
мешовити производ вектора 

израчуна интензитет вектора 
одреди скаларни, векторски и 

мешовити производ вектора који 
су задати координатама 

утврди да ли су два вектора узајамно 
ортогонална 

одреди угао између два вектора 
задата координатама 

израчуна површину троугла и 
запремину паралелопипеда 

 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив предмета: Изабрана поглавља математике 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /14     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе не 
 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

КОНУСНИ 
ПРЕСЕЦИ 

Проширивање знања о 
аналитичкој геометрији 

наброји конусне пресеке и 
нацрта одговарајуће 
слике 

дефинише елипсу и наведе 
њену  једначину  

одреди жиже, ексцентрицитет 
и директрисе елипсе 

одреди једначину елипсе из 

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

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (56 часова) 

 
Место реализације наставе 
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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 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 

 

Настава се реализује у учионици или кабинету  за математику 
 
Препоруке за реализацију наставе 

образложити циљ предмета, начин и критеријум оцењивања 
неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање ученика 
подстицати ученике на размишљање и самостално закључивање 
примењивати разноврсне облике и методе рада, како би се подстакла 

активност ученика 
инсистирати на прецизности, тачности, систематичности и уредности у 

раду 
упућивати ученике на претраживање различитих извора и примену 

савремених технологија  
 
 
 
Конусни пресеци 

На почетку теме обновити праву и кружницу. Обрадити и примере у 
којима се одређују једначине заједничких тангенти кривих, угао 
између кривих и геометријско место тачака које испуњавају одређене 
услове. 

 
 
 
Интеграли: потребно је јасно истаћи да је код диференцирања дата 

функција и треба одредити њен извод, а у случају интеграције дат је 
извод и треба одредити функцију. Тежиште треба да буде на 
разумевању различитих метода интеграције, а не на решавању 
компликованих интеграла.  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

активност ученика на часу; 
усмену проверу знања; 
писмену провера знања; 
тестове знања. 

Оквирни број часова по темама 
Конусни пресеци 23 часа 
Интеграли 29 часова 
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За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано  је 8 часова 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНТЕГРАЛИ 

Стицање основних знања о 
интегралима 

одреди примитивну функцију 
дате функције  

примени особине 
неодређеног интеграла 

примени метод замене 
примени метод парцијалне 

интеграције 
дефинише одређени интеграл 
примени Њутн-Лајбницову 

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 
 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар  

Назив 
предмета: 

БИОЛОГИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)  
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Разред: Трећи или четврти  

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године  

 
Годишњи фонд 
часова 

                                 Теоријска 
настава 

Вежбе Настава у блоку  

64 или 60    

Недељни фонд 
часова 

2   

Подела одељења у 
групе 

Нема поделе  

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 
 

 
Модули 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном 

модулуученик ће бити у 
стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Разноврсност 
живог света 

Проширивање знања о 
разноврсности живог 
света 

 

дефинише царства 
живог света 

дефинише основне 
систематске категорије 
биљног  и животињског 
света 

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

 
Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију различитих облика наставног рада и врста 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вируси  Упознавање са појмом, 
пореклом и 
класификацијом 
вируса 

Разумевање утицаја вируса 
на жива бића 

дефинише појам и 
порекло вируса 

објасни грађу и 
размножавање 
вируса 

категорише вирусе 
према њиховим 
карактеристикама 

утврди утицај вируса на 
жива бића 

 

наставе (дидактичких модела). 

 
Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, универзална учионица, адекватни 
објекти изван школског  комплекса. 

 
Оцењивање 

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

Препоруке за реализацију наставе 

поштовање свих дидактичких принципа 

применa наставних средстава, реализација теренске наставе, реализација биолошких 
наставних екскурзија 

комбиновање различитих дидактичких модела (проблемска, тимска настава 
биологије) 

подстицати ученике на размишљање и самостално закључивање упућивати ученике на 
прет упућивати ученике на претраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 

истраживање различитих извора и примену савремених технологија 

примењивати разноврсне облике и методе рада, како би се подстакла активност 
ученика реализација самосталних ученичких радова (есеји, презентације, 
реферати, пројекти, дебате) 

 

3. Бактерије  Упознавање са одликама 
бактерија 

Разумевање утицаја 
бактерија на жива 
бића 

објасни опште одлике 
и  разврста 
бактерије према 
њиховим 
карактеристикама 

утврди утицај бактерија 
на друга жива бића 

 

4. Протисти  Упознавање са одликама 
протиста 

наброји представнике 
протиста 

наведе протисте 
изазиваче болести 
животиња и људи 
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5. Алге  Проширивање знања о 
разноврсности алги 

 

наведе најзначајније 
особине сваког 
раздела алги 

анализира 
распрострањење  св
аког појединачног 
раздела 

анализира еколошки 
аспект алги 

 

6. Биљке  Проширивање знања о 
разноврсности биљака 

 

наведе најзначајније 
особине сваког 
раздела и класе 
виших биљака 

анализира еколошки 
аспект 
представника 
сваког појединачног 
таксона  

 

 

7.  Гљиве и 
лишајеви 

Проширивање знања о 
разноврсности гљива и 
лишаја 

Схватање значаја/утицаја 
гљива на човека и 
друга жива бића 

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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8. Животиње  Проширивање знања о 
разноврсности 
животиња 

 

наведе најзначајније 
особине сваке 
класе животиња  

анализира еколошки 
аспект 
представника 
сваког појединачног 
таксона 

 

 

Општи стандарди 
постигнућа  
 
 

 
Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите типове ћелија; зна 
хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а посебно спољашњу и 
унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. Уме да препозна 
једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава једноставне проблемске ситуације 
нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог здравља и непосредне 
околине. 
 2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из спољашње средине) тако и 
унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
 2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања организма у 
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променљивој околини. 
 

 

Образовни профил: козметички техничар 

Назив предмета: Медицинска географија 

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 

60 - - 

Недељни фонд часова 2   

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 

Деловање времена 
и  климе на организам 
човека 

Разумевање појава, процеса и промена у 
атмосфери на основу познавања закона, 
теорија и модела природних наука   

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, 

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

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 
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: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 

 

 

2. 
 
 
 
 

Значај вода за здравље 
људи 

Разумевање појава, процеса и промена у 
хидросфери на основу познавања закона, 
теорија и модела природних наука 

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 
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хемијским саставом воде за пиће 
објасни штетност купања у загађеној води 
објасни штетност наводњавања 

пољопривредних култура загађеном водом 
наведе загађиваче воде 
 

 

3. 

Рељеф, земљиште, 
биљни и животињски 
свет и њихов значај за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и промена у 
литосфери, педосфери и биосфери на 
основу познавања закона, теорија и модела 
природних наука   

објасни утицај рељефа кроз промене 
надморске висине на здравље људи – 
планинска болест и висинска терапија  

објасни утицај експозиције и нагиба терена на 
здравље људи, као и на изградњу 
стамбених и лечилишних објеката 

познаје дејство појединих корисних и штетних 
макро и микроелемената (Mg, F, I, Se...) 
присутних у земљишту и подземним 
водама 

зна које су опасне и штетне материје у 
земљишту 

разликује природно од вештачког јонизујућег 
зрачења 

разуме штетност радона по здравље 
разликује позитивно и негативно дејство живог 

света на здравље 
познаје више алергена биљног порекла 

(полени трава, дрвећа и корова, алергени 
буђи) и начин њиховог деловања на 
здравље 

 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

4. Друштвео географске 
карактеристике и њихов 
утицај на здравље 

Разумевање друштвених појава и процеса у 
сврху превенције и заштите здравља 
становништва 

зна проблеме у вези са природним кретањем 
становништва наше земље (наталитет, 
морталитет, природни прираштај) 

разуме утицај миграција на психофизичке 
особине становништва 

анализира биолошку структуру становништва 
за потребе планирања здравствене службе, 
превенције и заштите 

разуме разлике у оболевању и умирању 
припадника различитим структурама 
становништва (полна, старосна, 
професионална, расна, етничка, верска, 
образовна)  

зна утицај урбаних подручја на здравље људи 
зна утицај руралних подручја на здравље људи 
објасни како локација индустријских објеката 

утиче на здравље људи 
објасни како правилан избор локације 

стамбених објеката утиче на здравље људи 
разуме штетност неадекватне и нестручне 

употребе пестицида и вештачких ђубрива у 
пољопривреди 
зна различите начине штетног деловања 
саобраћаја на живот и здравље људи 
(загађење животне средине, ширење 
заразних болести, саобраћајне несреће) 

 

 

5. Социјално-економске 
карактеристике 
територије и утицај на 
здравље људи 

Разумевање социјално-економских услова 
живота у сврху превенције и заштите 
здравља становништва 

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 
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(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 

Савремене болести и 
ендемска подручја у 
нашој земљи 

Стицање знања о угрожености здравља 
савременог човека и настанку болести 

зна врсте и начине ширења заразних болести, 
као и њихову превенцију 

зна начине ширења и превенције болести 
зависности 
зна најзаступљеније незаразне узроке 
смрти у Србији и у свету 
(кардиоваскуларне, малигне болести) 

зна размештај ендемских болести у нашој 
земљи (ендемска нефропатија, ендемска 
гушавост, ендемска флуороза...) 
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7. Географија здравља Стицање знања о факторима географске средине који позитивно 
делују на здравље човека 

објасни физичко-хемијска својства морске воде и утицај на 
здравље људи 

објасни кретања морске воде и њихов утицај на здравље људи 
–таласотерапија 

зна географски размештај климатских лечилишта у нашој земљи 

зна индикације и контраиндикације појединих климатских 
лечилишта 

објасни појам термалних и минералних вода 

зна постанак и класификацију термалних и минералних вода 

зна физичка и хемијска својства термалних и минералних вода 

зна географски размештај термалних и минералних вода у 
Србији 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ 
ПОСТИГНУЋА 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Историја 

Разред: Трећи или 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 

64 или 60   
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Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе ДА 
 

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 културно-историјске баштине. 
 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

Село и град некад и 
сад 

Стицање знања о миграцијама село – 
град као константним појавама у 
историји људског друштва. 

      Проширивање знања о  
 животу сеоског и градског становништва 
у Србији у XIX и XX веку. 

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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава. 
 
Место реализације наставе: 

Теоријска настава реализује се у учионици или 
одговарајућем кабинету. 

 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
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Свакој од четири теме које буду изабране треба 
посветити четвртину часова предвиђених 
наставним планом. 

Препоруке за реализацију наставе: 
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 склоностима, изабрати 
четири, 

структура програма конципирана је с циљем да 
помогне наставнику у планирању непосредног 
рада са ученицима, олакшавајући му 
одређивање обима и дубине обраде појединих 
наставних садржаја, 

за сваку тематску целину дати су циљеви, исходи и 
садржаји, а исходи треба да послуже да 
наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре,  

садржаје треба прилагођавати ученицима, како би 
најлакше и најбрже достигли наведене исходе,  

наставник има слободу да сам одреди распоред и 
динамику активности за сваку тему, 
уважавајући циљеве предмета, 

програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом 
крају  (археолошка налазишта, музејске 
збирке), 

у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости тог 
народа, 

важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке  

радозналости, која је у основи сваког сазнања 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Култура одевања и 
исхране некад и сад 

Проширивање знања о променама у 
начину одевања и исхрани кроз 
историју. 

Уочавање промена у начину одевања 
код Срба кроз историју. 

      Уочавање улоге  
      различитих културних  
      утицаја на начин одевања  
      и исхрану код Срба кроз   
      историју. 

уочи основна обележја културе 
одевања од антике до 
савременог доба; 

идентификује основна обележја 
културе одевања код Срба кроз 
историју; 

наведе и упореди разлике у начину 
одевања 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. 

 

 

 

3. 

Војска, оружје и рат 
некад и сад 

Проширивање знања о развоју војне 
технике и променама у начину 
ратовања кроз историју. 

Проширивање знања о развоју војске и 
начину ратовања код Срба кроз 
историју. 

Развијање критичког става према рату. 
 

уочи основна обележја ратова и 
војне организације и технике 
од антике до савременог доба; 

разуме утицај научно-технолошких 
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 
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ратовања у различитим 
периодима;  

разуме улогу појединца у рату 
(војсковођа, официра, регрута, 
цивила); 

     аргументовано дискутује о рату 
и  
     његовим последицама на живот  
     људи. 

4. Новац и банке кроз 
историју 

Проширивање знања о улози новца и 
банака у економским системима 
кроз историју. 

Усвајање знања о улози новца и банака у 
свакодневном животу некад и сад. 

      Проширивање знања о  
      историји новца и развоју  
      банкарства код Срба. 

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. 

 

 

5. Верски живот и 
обичаји  кроз 

историју 

Проширивање знања о веровањима и 
обичајима у прошлости и 
садашњости. 

Уочавање прожимања веровања и 
културе кроз историју. 

Сагледавање сличности и разлика у 
веровањима и обичајима некад и 
сад. 

      Проширивање знања о  
      веровањима и обичајима  
      код Срба кроз историју. 

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; 
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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. 

6. Образовање и 
васпитање кроз 

историју 

Продубљивање знања о развоју 
образовања кроз историју. 

Уочавање сличности и разлика у 
образовању и васпитању некад и 
сад. 

Разумевање утицаја привредног развоја 
на квалитет образовања. 

      Продубљивање знања о  
      развоју образовања 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 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 

 

 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

7. Комуникације, 
путовања и туризам 

некад и сад 

Уочавање значаја комуникација и 
њиховог развоја у историји друштва. 

Разумевање утицаја комуникација на 
упознавање и приближавање 
држава, народа и њихових култура. 

 

опише развој комуникација од 
праисторије до савременог 
доба; 

наведе и упореди карактеристике 
комуникације у различитим 
периодима; 

изведе закључак о значају 
комуникације у животу људи 
кроз историју;  

разуме последице развоја 
модерних комуникација;  

изведе закључак о утицају развоја 
комуникација на интеграцију 
сваке нације и друштва; 

 
 
користи информације са историјске 

карте и повеже их са стеченим 
знањем о комуникацијама; 

        уочи утицај комуникација на  
        приближавање држава, народа 
и  
        њихових култура. 

 

 

8. Друштвени и 
породични живот 

кроз историју 

Продубљивање знања о развоју 
друштвеног и породичног живота 
кроз историју. 

Уочавање сличности и разлика у 
друштвеном и породичном живота 
некад и сад. 

      Проширивање знања о  
      друштвеном и  
      породичном животу код  
      Срба кроз историју. 

идентификује основна обележја 
друштвеног живота од антике 
до данас; 

идентификује основна обележја 
породичног живота од антике 
до данас; 

наведе основна обележја 
друштвеног живота код Срба 
кроз историју; 

наведе основна обележја 
породичног живота код Срба 
кроз историју; 

упореди карактеристике 
друштвеног и породичног 
живота у различитим 
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периодима; 
уочи сличности и разлике у начину 

обележавања празника кроз 
историју; 

      истакне одлике друштвеног и  
      породичног живота данас у  
      односу на раније епохе. 

9. Фотографија, филм, 
радио и телевизија 

кроз историју 

Проширивање знања о развоју 
фотографије, филма, радија и 
телевизије кроз историју. 

Разумевање утицаја фотографије, филма, 
радија и телевизије на друштвени, 
политички и културни живот. 

Проширивање знања о развоју 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у Србији. 

      Уочавање значаја  
      фотографије, филма,  
     радија и телевизије као  
     историјских извора. 

уочи основна обележја развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије кроз историју; 

изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у животу појединца 
и читавог друштва;  

изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије као историјских 
извора;  

опише развој фотографије, филма, 
радија и телевизије у Србији;  

разуме последице развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије. 
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10. Брига о телу и 
здрављу кроз 

историју 

Продубљивање знања о развоју 
здравствене културе кроз историју. 

Уочавање утицаја економског и 
културног развитка на степен 
здравствене културе. 

Проширивање знања о развоју 
здравствене културе код Срба 

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. 

 

 

11. Грбови и заставе 
некад и сад 

Продубљивање знања о развоју грбова и 
застава и њиховом значају у 
историји. 

Упознавање са развојем, улогом и 
значајем грбова и застава у 
прошлости српског народа. 

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 Проширивање знања о развоју спортског 
живота кроз историју. 

Уочавање сличности и разлика у 
спортским играма и надметањима 
некад и сад. 

      Проширивање знања о  
      развоју спортског живота  
      код Срба. 

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. 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64 или 60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се  
 

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;  
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Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 
 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

1. 
 
 
 
 

Дисперзни системи Разумевање корпускуларног концепта 
преко односа компоненти у 
дисперзном систему 

Разумевање односа између квалитативног 
састава дисперзног система и његових 
својстава 

Разумевање односа између квантитативног 
састава дисперзног система и његових 
својстава 

Разумевање значаја примене дисперзних 
система у свакодневном животу и 
професионалном  раду 

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 садржајраствора 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 

 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 
учења, планом рада и начином 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 
 

теоријска настава  
демонстрациони огледи 

 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 

учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што 
више примера из реалног живота и 
подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 
• Наставник бира примере и 
демонстрационе огледе у складу са 
потребама струке 
• Упућивати ученике на претраживање 
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различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских 
података 
• Указивати на корисност и штетност 
хемијских производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са 
техничко-технолошким, социо-економским 
и друштвеним наукама 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори 
електролита 

Разумевање значаја примене раствора 
електролита  у свакодневном животу 
и професионалном  раду 

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;  

Примениконстанту 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 
потеорији електролитичке дисоцијације 

Објасни деловање пуферских система по 
протолитичкој теорији; 

Зна пуферске системе телесних течности;  
Израчунава концентрацију водоникових и 

хидроксидних јона у пуферским 

 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
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системима;  
Израчунапромену 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; 

3. Стехиометријска 
израчунавања 

Разумевање  концепта одржања материје 
кроз принципе одржања масе и 
енергије 

Разумевање  корпускуларног концепта у 
процесу одигравања хемијских 
реакција 

 

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 
масеногелементарног 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 електронскогбиланса за 

одређивање коефицијената у једначини 
реакције оксидоредукције 

Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 

Област ОПШТА ХЕМИЈА 
 
Основни ниво: 
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2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 
структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 
елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струкеса структуром: честицама које граде 
супстанце (атоми елемената, молекули 
елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама. 
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 
свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 
изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 
за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 
свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледаваодносе између масе, количине и броја 
честица реактаната и производа. 
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 
примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 
или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 
на основу топлотних ефеката који их прате. 
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 
свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 
наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим положајем у 
Периодном систему елемената. 
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представљанастајање ковалентне везе у 
молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 
електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената16. и 17. групе Периодног система 
елемената. 
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 
концентрације. 
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2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке   
слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 
у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 
водених раствора. 
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатихподатака израчунава масу, запремину, 
количину и број честица супстанци које 
настају или су потребне за хемијске реакције. 
2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 
једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај променеконцентрације, температуре и притиска на 
однос концентрација реактаната и 
производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 
процесима у хемијској индустрији. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 
применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 
струје, електролиза и корозија). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитетпрема електрону, 
електронегативност) на основу електронске конфигурације атомаелемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система елемената. 
2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 
координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 
њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 
зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 
количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 
концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 
изражавања квантитативног састава раствора у други. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 
процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 
пише изразе за Ka и Kb. 
2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли саводом и пише одговарајуће хемијске 
једначине. 
2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 
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2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћуреактаната (сировина) и одређује принос 
реакције. 
2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандарднихенталпија настајања. 
2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 
константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај променеконцентрације, температуре и притиска на хемијски 
систем у равнотежи на основу Ле 
Шатељеовог принципа. 
2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 
редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 
реакција. 
 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив предмета: ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА 

Разред: Трећи или четврти 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64 или 60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у 
групе 

Не дели се  
 

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. 

 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

1. 
 
 
 
 

Угљени 
хидрати 

Разумевање условљености физичких и 
хемијских својстава угљених 
хидрата природом функционалних 
група, њиховим положајем  и 
њиховом интеракцијом 
унутар  молекула 

Разумевање феномена изомерије, 
посебно оптичке изомерије и 
аномерије 

Развијање система критеријума за 
класификације угљених хидрата 

Развој хемијске научне писмености и 
способности 

комуникације у хемијикоришћењем и 
применом Фишерових и 
Хејвортових формула 

Разумевање биолошког значаја 
угљених хидрата 

Разумевање значаја примене угљених 
хидрата  у струци и у свакодневом 
животу 

∙ Фишеровим пројекционим формулама 
представи структуру молекула 
моносахарида  
∙Објасни настајање цикличних 
(полуацеталних и полукеталних) облика 
молекула моносахарида  
∙ Хејвортовим перспективним формулама 
прикаже цикличнеформе 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 гликозидневезе 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 
целулозепредстави гликозидне везе у 
молекулима полисахарида 
∙ разликује полисахариде по физичким 
својствима тумачи биолошки значај 
полисахарида 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 
теоријска настава  
демонстрациони огледи 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 
учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике на 
размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе огледе у 
складу са потребама струке 
• Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног профила 
• Упућивати ученике на претраживање различитих 
извора,  применом савремених технологија 
за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
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Прилагодити разматрање теме потребама образовног 
профила: 
 
 
таложења појединих материја које настају због 

метаболичких поремећаја у организму; 
Таложење као последица поремећаја метаболизма 

угљених хидрата; 
Угљени хидрати природног порекла који се користе у 

фармацеутској пракси (особине, употреба, 
порекло): 

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; 
Одређивање типова брашна; 
Анализа шећера и производа од воћа и поврћа- 

полариметријско одређивање сахарозе; 
рефрактометријско одређивање суве материје у 
производима од воћа и поврћа; 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липиди Разумевање условљености физичких и 
хемијских својстава липида 
структуром њихових молекула 

Развијање система критеријума за 
класификације липида 

Разумевање биолошког значаја 
липида    

Разумевање значаја примене липида у 
струци и у свакодневом животу 

 

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, 

Прилагодити разматрање теме потребама образовног 
профила: 
основне карактеристике хормона; 
регулација  рада ендокрних жлезда - хипоталамус-
хипофиза-ендокрине жлезде 
Таложење као последица поремећаја метаболизма 

липида; 
Масти, уља: 
Ricini oleum ,Olivae oleum,Природни воскови,Лецитин 
хемијска структура, особине, 

улога у организму: 
стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

значај фосфолипида у структури и функцији биолошких 
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жучних киселина и стероидних хормона мембрана; 
уношење, дигестија и ресорпција липида; 
метаболизам липида; 
метаболизам холестерола; 
 структура, метаболизам и поремећаји у метаболизму 

липопротеина; 
значај одређивања липида и липопротеина у 

обољењима. 
етиопатогенеза и 

дијагностика            хиперлипопротеинемија. 
Гликокортикоиди и минералокортикоиди; 
Андрогени и анаболици; 
Естрогени, гестагени  и хормонски контрацептиви; 
 

3. Протеини Разумевање условљености физичких и 
хемијских својстава 
аминокиселина  и протеина 
природом функционалних група 
и  њиховим положајем  у  молекулу 

Развијање система критеријума за 
класификације аминокиселина и 
протеина  

Разумевање биолошког значаја 
аминоккиселина и протеина  

Разумевање значаја примене протеина 
у струци и у свакодневом животу 

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 

Прилагодити разматрање теме потребама образовног 
профила: 
Ујед змија и других животиња; 
Убоди инсеката (пчела, оса, стршљен, шкорпион, паук, 
Таложење као последица поремећаја метаболизма 

аминокиселина (мокраћна киселина, амилоид, 
хијалин, фибрин); 

хемијска структура, особине, 
улога у организму: 
хормона деривата амино-киселина (адреналин, 
тироксин)  
полипептидних хормона (инсулин) 

хемијска структура, особине, 
улога у организму: 
стероидних хормона (естрадиол, прогестерон, 
тестостерон, кортизолон) 

Клинички значај одређивања ензима. 
појам биланса азота; 
 биолошка  вредност протеина; 
Метаболички  путеви аминокиселина у ћелији; 
метаболизам аминокиселина и циклус урее; 
Клинички значај одређивања протеина у крви и урину; 
Инсулин и орални антидијабетици; 
Функција и хемијски састав коже; 
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Грађа и функција нокта, принципи правилне неге 
ноката; 

Грађа и функција косе, принципи хигијенско- естетске 
неге косе; 

Састав, особине, израда и употреба препарата за негу, 
одржавање и заштиту коже и косе; 

 

4. Нуклеинске 
киселине 

Разумевање условљености физичких и 
хемијских својстава нуклеозида, 
нуклеотида и нуклеинских 
киселина структуром њихових 
молекула 

Разумевање биолошког значаја ДНК и 
РНК 

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 

Повезивањем знања ученика из предмета 
биологија,проширивати ученичка знања о 
генетски модификованој храни  

Етичке теме и дилеме: 
донорство органа и генетског    материјала; 

-  клонирање. 
Етички аспекти биоинжењеринга и генетских 

истраживања. 
 

 

5.  Витамини Разумевање условљености физичких и 
хемијских својстава 
витамина  структуром њихових 
молекула 

Разумевање биолошког значаја 
витамина  

 

објасни биолошки значај витамина 
примењује   номенклатуру  витамина 
тумачи физичка сввојства липосолубилних 

витамина  
објасни хемијску структуру  витамина А1 

и  његовог  провитамина  
тумачи физичка сввојства хидросолубилних 

витамина  
објасни хемијску структуру  витамина С 
објасни улогу антиоксиданаса у биолошким 

системима 

Повезивањем знања ученика из предмета 
медицинска  биохемија, упућивати их на критички став 
о употреби витаминских суплемената  
идентификација витамина Ц 
идентификација витамина Д 
идентификација витамина Е 
одређивање садржаја витамина Ц 
 особине и распрострањеност витамина и 

провитамина; последице хиповитаминозе и 
хипервитаминозе; улога  у организму и дневне 
потребе; 

Липосолубилни витамини - терапијска примена; 
Хидросолубилни витамини - терапијска примена. 

 

Општи стандарди Област БИОХЕМИЈА 
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постигнућа  
 
 

 
Основни ниво: 
 
2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида(глукозе, фруктозе, сахарозе, лактозе, скроба, 
гликогена и целулозе), естара који суглавна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних јединицапротеина.  
2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 
витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 
2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 
корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 
једињења. 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естараиз масти, уља и воскова, структуру аминокиселина и 
протеина са својствима и 
улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну,терцијарну и кватернерну структуру и наводи њихов 
значај за биолошку активностпротеина у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 
дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 
2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида(малтозе, лактозе, сахарозе, целобиозе) и 
полисахарида (скроба, целулозе и 
гликогена). 
2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 
гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 
редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 
Толенсовим реагенсом. 
2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 
објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 
наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 
и природу пептидне везе. 
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2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 
секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 
активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 
активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 
метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 
информација. 
2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 
метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 
мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 
се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 
биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 
једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 
изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 
киселина, који су организму потребни. 
 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ТРЕЋИ 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64 6 / 

Недељни фонд часова 2   

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 

 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

1. 
 
 
 
 

Закони одржања Схватање значаја закона одржања у 
физици 
 

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 

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

начинима оцењивања   
 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава са 

демонстрационим огледима   
Лабораторијске вежбе  
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи 
молекулско-

кинетичке теорије 
гасова 

Стицање знања о молекулској структури 
супстанције и међумолекулским силама 

Разумевање основних параметара гасног 
стања и гасних закона 

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 лабораторијску вежбу, правилно и 

безбедно рукује наставним средствима, 
изврши потребне прорачуне и израчуна 

грешке при мерењу 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе 
интернет и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 

истраживачки приступ научном 
образовању  

континуирано упућивати ученике на 
примену физике у будућем позиву 

и свакодневном животу кроз 
примере из праксе 

 

 

3. Флуиди Проширивање и продубљивање знања 
из статике и динамике флуида са 

посебним нагласком на примену у 
струци 

Стицање знања о кретању тела кроз 
течности и гасове и примена у 

струци 

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 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе 
интернет и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 

истраживачки приступ научном 
образовању  

континуирано упућивати ученике на 
примену физике у будућем позиву 

и свакодневном животу кроз 
примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област МЕХАНИКА 

 
Основни ниво: 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско кретање, 
пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине 

из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације у кинематици и 
динамици.  

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и 
на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела.  

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  
2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. Познаје 
услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао појмова притисак 
код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење 

физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 
Средњи ниво: 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан 
хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене осцилације.  

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при кретању 
тела.  

2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, Бернулијеву 
једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  

2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење појава код 
таласа; објашњава својства звука.  

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 
коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења таблично и 

графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, периода осциловања 
математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 

 
Напредни ниво: 

2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање 
инерцијалних сила.  

2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности течности.  
2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна да решава 

сложене задатке о осцилацијама и таласима.  
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, пренос механичких таласа кроз 
течности и гасове, динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и таласи; користи уређаје и мерне инструменте за одређивање 

физичких величина, на пример, коефицијент површинског напона, модул еластичности, фреквенција осциловања звучне виљушке, 
момент инерције, убрзање куглице која се котрља низ коси жлеб.  

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања куглице од 
нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од његове редуковане дужине, 

амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 
 

Област ТОПЛОТНА ФИЗИКА 
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Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: ФИЗИКА  

Разред: ЧЕТВРТИ 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7, од  2014 . године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 7 / 

Недељни фонд часова 2   

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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  
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1. 
 
 
 
 

Структура и основна 
својства чврстих тела 

 
 

Стицање знања о структури чврстих 
тела 

Разумевање физичких промена које 
настају при деформацији и 

загревању чврстих тела 
 

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 

чврстих тела 
схватање промене агрегатног стања чврстих 

тела 

На почетку теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима 
оцењивања   

 
Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава са демонстрационим 
огледима   

Лабораторијске вежбе  
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Електростатика и 
електромагнетизам 

Продубљивање знања из 
електростатике и електродинамик 

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)  

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 

користити сва доступна наставна 
средства 

користити мултимедијалне 
презентације 

упућивати ученике да користе интернет 
и стручну литературу 

подстицати ученике да раде рачунске 
задатке 

примењивати рад у паровима и рад у 
мањим групама 

мотивисати ученике да самостално 
решавају проблеме користећи 

истраживачки приступ научном 
образовању  

континуирано упућивати ученике на 
примену физике у будућем позиву 

и свакодневном животу кроз 
примере из праксе 
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3. Таласна оптика Стицање знања из таласне оптике 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 

 

 

4. Елементи квантне 
физике 

Стицање знања из квантне физике 
 

разуме основне поставке квантне физике 
разуме појам кванта енергије и појам 

фотона 
зна шта је фотоефекат и Комптонов 

ефекат 
зна принцип рада фотоћелија 

разуме дуализам микрочестица 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 

 
Основни ниво: 

2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: деловање електричног поља на наелектрисане честице и проводник, 
електростатичку заштиту, кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном пољу, магнетну интеракцију 

наелектрисања у кретању, узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника, појаву електромагнетне 
индукције, принцип рада генератора наизменичне струје.  

2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични потенцијал) и 
разуме да се при померању наелектрисања врши рад који зависи од разлике потенцијала.  

2.ФИ.1.3.3. Познаје релације и физичке величине које описују деловање магнетног поља на наелектрисане честице и проводник са 
струјом (Лоренцова и Амперова сила).  

2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и електричну отпорност 
проводника и зна величине од којих зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје 

(термогена отпорност, капацитивна и индуктивна отпорност).  
2.ФИ.1.3.5. Уме да објасни појаву електромагнетне индукције и зна Фарадејев закон.  

2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из физике о електричним и магнетним појавама и решава једноставне 
проблеме и задатке користећи Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у пракси. 

Средњи ниво: 
2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: електрично пражњење у гасовима, појаву индуковане ЕМС у различитим случајевима, 

самоиндукцију и међусобну индукцију, настајање, основне карактеристике и спектар електромагнетних таласа, својства магнетног 
поља Земље.  

2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у електростатичком пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и разуме везу између јачине 
електричног поља и потенцијала.  

2.ФИ.2.3.3. Користи оба Кирхофова правила при решавању проблема и задатака разгранатих струјних кола и уме да израчуна 
еквивалентну отпорност у колу једносмерне струје са серијском, паралелном или мешовитом везом. 2.ФИ.2.3.4. Зна отпорности у 
колу наизменичне струје и разлику између њих; примењује Омов закон за серијско RLC коло и уме да изрази активну снагу преко 

ефективних вредности наизменичне струје и напона.  
2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма; користи уређаје и 

мерне инструменте и на основу анализе добијених резултата долази до емпиријске зависности између физичких величина 
Напредни ниво: 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање спољашњег електричног поља на дипол, различито понашање дијамагнетика, 
парамагнетика и феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на основу тога, наводи примере практичне примене 
феромагнетика, магнетни хистерезис, принцип рада генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом закону 

електромагнетне индукције, принцип рада Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних таласа.  
2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног поља два или више тачкастих наелектрисања у различитој геометријској 

конфигурацији и да израчуна поље наелектрисаних тела применом Гаусове теореме.  
2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и магнетног поља и израчунава, на основу познатих релација, енергију електричног 

поља у плочастом кондензатору и магнетну енергију у соленоиду.  
2.ФИ.3.3.4. Повезујући знања о макропојавама у области магнетизма са честичном структуром, односно атомом, разуме 

микропојаве, на пример, на основу познавања магнетног момента струјне контуре, разуме магнетни момент атома и његову везу 
са орбиталним моментом.  

2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и експерименталне задатке, и формулише научна објашњења појава 
примењујући законе електростатике, електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, не само у оквиру наставног 

предмета, већ их препознаје и решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, осмишљава начин решавања проблема у 
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НЕДОСТАЈЕ ЛОГИКА СА ЕТИКОМ 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Анатомија и физиологија 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

99 / / 

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 основних  знања из анaтомије и физиологије, неопходних  за изучавање свих стручних предмета.  

 
 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Организација човечјег 
тела (7 часова) 

 

Стицање знања о организацији човечјег тела, 
повезаности система органа и значају 
хомеостазе; 

Стицање знања о врстама ткива, њиховој грађи и 
фун 

 
 

 
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. 
 

 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телесне течности, крв и 
лимфа  (12 часова) 

 

 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 улогу лимфног система. 
 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 

 

 

3. 

Локомоторни 
систем   (12 часова) 

 

Стицање знања о грађи и улзи костију; 
Стицање знања о грађи и улзи зглобова; 
Стицање знања о грађи и улози мишића; 
Схватање функционалне повезаности костију, 

зглобова и мишића у локомоторни систем.   
 

 
објасни поделу костију према облику; 
покаже на костуру и именује  их на латинском 

језику; 
опише структуру зглобова и  њихову поделу 

према покретљивости; 
покаже на костуру зглобове и именује их на 

латинском језику; 
опише најважније зглобове;  
објасни карактеристике скелетних мишића и 

изврши њихову поделу према улогама. 
 

 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 
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4. Кардиоваскуларни 
систем (12 часова) 

Стицање знања о грађи срца и васкуларног 
система; 

Стицање знања срчаном циклусу; 
Стицање знања о регулацији рада срца; 
Стицање основних знања о артеријском 

крвном притиску и пулсу. 

 

 
опише положај и 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 лимфних судова и улогу 
лимфних органа; 

објасни  принцип мерења крвног притиска и 
његове вредности. 

 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 

 

5. Респираторни систем  (9 
часова) 

 
Стицање знања о грађи и функцији органа за 

дисање; 
Стицање знања о  функционалној повезаности 

респираторног система са 
кардиоваскуларним системом.    

 

 
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. 

 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 
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6. Дигестивни систем  (10 
часова 

 
Стицање знања о положају и грађи  система 

органа за варење; 
Стицање знања о грађи и улози 

жлезда  придодатих дигестивном систему; 
Стицање знања о процесима варењ и, 

апсорпције хранљивих материја; 
Стицање знања о  моторним активностима 

дигестивног система. 
Стицање знања о положају,  грађи и функцијама 

жлезда са унутрашњим лучењем; 
 

 

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. 

 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 

 

7. Ендокрини систем и 
дојка (10 часова) 

Стицање знања о положају,  грађи и 
функцијама жлезда са унутрашњим 
лучењем; 

Схватање улоге хормона  у регулацији свих 
животних процеса;  

Стицање знања о грађи и улози дојке. 

 

 
наведе основне карактеристике хормона; 
објасни регулацију рада ендокрних жлезда - 

хипоталамус-хипофиза-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.  
 

 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 

 

8. Урогенитални систем  (9 
часова 

Стицање знања о положају,  грађи и функцији 
уринарног система;  

Стицање знања о положају,  грађи и 
функцијама мушких и женских полних 
органа.  

 

 
локализује на анатомском моделу  мокраћне 

органе и именује их их на латинском 
језику; 

опише нефрон и објасни његову улогу у 
стварању мокраће; 

објасни улогу бубрега у одржавању 
хомеостазе, регулацији крвног притиска и 
ендокрину улогу; 

опише нормалан састав урина; 
локализује на анатомском  моделу  мушке 

полне органе, именује их на латинском 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 
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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) 

 
Стицање знања о подели, грађи и функцији 

нервног система; 
Стицање знања о регулаторној функцији нервног 

система и  свих органских система и односа 
организма према спољашњој средини.  

 

изврши поделу нервног система по 
морфолошким и функционалним 
карактеристикама; 

на анатомском моделу локализује делове 
централног нервног система и именује их на 
латинском језику; 

објасни спроводну и рефлексну функцију цнс; 
објасни рефлексни лук; 
наведе функције појединих делова цнс; 
опише велики мозак; 
објасни грађу и улогу периферних нерава; 
објасни функционалне карактеристике 
симпатикуса и парасимпатикуса   
  

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 

 

10. Систем рецепторних 
органа (чула) (6 
часова) 

 
 Стицање знања о грађи и улогама коже; 
Стицање знања о грађи и функцији чулних 

органа. 
 

 

 

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 
 

Користити колор-
постере, амнатомски 
модел и видео-
презентације 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Масажа 

Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику"од  2014. године , број  7 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 66 30 

Недељни фонд часова 1 2 / 

Подела одељења у групе до 8  ученика у групи 
 

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 о историјском 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; 

 

 

Ред. 
број 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

Дезинфекција 

Стицање знања о значају спровођења метода дезинфекције; 
Стицање знања о извођењу механичке, хемијске и физичке 

дезинфекције; 
Стицање знања о значају спровођења дезинфекције руку. 

опише, објасни и класификује 
микроорганизме; 

објасни појам и врсте дезинфекције; 
објасни и уради методе дезинфекције 

(механичку, физичку, хемијску, 
као и   дезинфекцију руку). 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
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теоријска настава (4 часа) 
вежбе (4 часова) 
вежбе у блоку (6 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 
10 ученика у групи) приликом 
реализације: 
вежби 
вежби у блоку 
Место реализације наставе 
теоријска настава се реализује 

у учионици 
вежбе се реализују у кабинету 

за масажу 
вежбе у блоку се реализују у 

наставној бази  
Препоруке за реализацију 
наставе 
Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 
2 часа недељно  

Користити слике упоредо са 
демонстрацијом метода 
дезинфекције 

Наставник и ученици  су 
обавезни да имају радну 
одећу и обућу 

Ученик је обавезан да води 
дневник вежби 

На крају модула  ученик ради 
тест знања 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
усмено излагање и активност 

на часу 
тестове знања 
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тестове практичних вештина 
дневник вежби 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стерилизација 

Стицање знања о појму, врстама и методама стерилизације; 
Стицање знања о значају спровођења метода асепсе и 

апаратима; 
Стицање знања о припреми материјала за стерилизацију и и 

правилном извођењу метода стерилизаци; 
Стицање знања о руковању и провере стерилног материјала. 
 

уради стерилизацију: припреми 
инструменте, прибор и апарате и 
изводе физичку и хемијску 
стерилизацију; 

изабере адекватну методу асепсе; 
чува и рукује стерилним материјалом; 
изведе правилну контролу 

стерилизације. 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (4 часа) 
вежбе (6 часова) 
вежбе у блоку (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе (до 
10 ученика у групи) приликом 
реализације: 
вежби 
вежби у блоку 
 
Место реализације наставе 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
вежбе се реализују у кабинету 

за масажу 
вежбе у блоку се реализују у 

наставној бази 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 
2 часа недељно  

Интерактивна теоријска 
настава  
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Рад у малим групама; 
демонстрација 

Употреба апарата (сувог 
стерилизатора, аутоклава, 
ув стерилизатора) 

Користити слике  
Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну 
одећу и обућу  

Ученик је обавезан да води 
дневник вежби 

На крају модула  ученик ради 
тест знања 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 
тестове практичних вештина 
дневнике вежби 

 

 

3. 

 
Физиолошко 
дејство масаже 
 

 
 
 
Стицање знања о историјском развоју масаже појму и подели; 
Стицање знања о општем физиолошком и хуморалном дејству 

масаже; 
Стицање знања о дејству масаже на кожу и поткожно ткиво, 

мишиће и унутрашње органе; 
Стицање знања о узимању анамнезе, индикацијама и 

контраиндикацијама за масажу; 
Стицање знања о пријему пацијента у салон и односу масера 

према пацијенту 
Стицање знања о припреми масера и пацијента за масажу, 

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 контраиндикације за 
масажу; 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (4  часова) 
вежбе (8 часова) 
вежбе у блоку (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
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постављања у одређени положај; 
Стицање знања о одређивању врсте, интензитета и трајања 

масаже. 

изврши припрему пацијента за 
масажу;  

изведе постављање пацијента у 
почетни положај за масажу; 

изабере  врсту,  интензитет и трајање 
масаже(тј. правилно дозира 
масажу). 

 Одељење се дели на  групе 
(до 10 ученика у групи) 
приликом реализације: 
вежби 
вежби у блоку. 
 
Место реализације наставе 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
практична настава се реализује 

у кабинету за масажу 
вежбе у блоку се реализују у 

наставној бази 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Интерактивна теоријска 

настава 
Практичне вежбе у овом 

модулу рализовати са 2 
часа недељно 

Организовати рад у паровима 
Посета козметичким салонима 
Метод демонстрације 
Наставник и ученици су 

обавезни да имају радну 
одећу и обућу 

Индивидуално увежбавање са 
сваким учеником  

Употреба наставних средстава 
и учила:  опрема (лежај...) 
и средстава за масажу 
(масти, креме, уља, талк, 
апарати) 

Ученик је обавезан да води 
дневник практичног рада  

На крају модула  ученик ради 
тест знања 
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Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове практичних вештина 
дневнике практичног рада 

 
4.  

 
Масажни 
хватови и 
међухватови 

Стицање знања о значају и дејству масажних хватова и 
међухватова; 

Оспособљавање ученика да уради технику разгибавања 
зглобова руку; 

Усвајање технике извођења масажних хватова: глађења, 
трљања, гњечења, лупкања и вибрација; 

Усвајање техника извођења масажних међухватова: 
чешљања,штипкања,истезања,растресања,ваљања, 
компресије, пеглања и набирања ко 

 

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. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (6 часова) 
вежбе  (22 часа) 
вежбе у блоку (6 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели  на групе (до 
10 ученика у групи) приликом 
реализације: 
вежби и вежби у блоку. 
 
Место реализације наставе 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
практична настава се реализује 

у кабинету за масажу 
вежбе у блоку се реализују у 

наставној бази 
Препоруке за реализацију 
наставе 
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Интерактивна теоријска 
настава 

Практичне вежбе у овом 
модулу реализовати са 
фондом од 2 часа 
недељно 

Рад у малим групама и рад у 
паровима  

Индивидуално увежбавање са 
сваким учеником 

Методе демонстрације и 
методе практичног рада 

Наставник и ученици су 
обавезни да имају радну 
одећу и обућу  

Употреба наставних средстава 
и учила: 

     опрема (лежај...), препарати 
Ученик је обавезан да води 

дневник практичног рада  
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
усмено излагање и активност 

на часу 
тестове практичних вештина 
дневнике практичног рада 
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5.  

 
Хигијенско-
медицинска 
масажа 

Стицање знања о анатомији врата, грудног коша, леђа, трбуха, 
горњих екстремитета, доњих екстремитета; 

 Оспособљавање ученика да изведе масажу врата, 
капилицијума, грудног коша, трбуха, леђа, горњег и доњег 
екстремитета 

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. 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (15 часова) 
вежбе (26 часова) 
вежбе у блоку (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе (до 
10 ученика у групи) приликом 
реализације: 
вежби 
вежби у блоку. 
 
Место реализације наставе 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
практична настава се реализује 

у кабинету за масажу 
вежбе у блоку се реализују у 

наставној бази 
 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Интерактивна теоријска 

настава 
Практичне вежбе у овом 

модулу реализовати са 
фондом од 2 часа 
недељно 

Рад у паровима 
Посета козметичким салонима 
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Метод демонстрације 
Насатавник и ученици су 

обавезни да имају радну 
одећу и обућу 

Индивидуално увежбавање са 
сваким учеником  

Употреба наставних средстава 
и учила: опрема (лежај...) 
и средстава за масажу 
(масти, креме, уља, талк, 
апарати) 

Ученик је обавезан да води 
дневник практичног рада  

На крају модула ученик ради 
тест знања 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове практичних вештина 
дневник практичног рада 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: МАСАЖА - ТЕОРИЈА 

Разред: Други (2.) 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 34    

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе  
 

Циљеви предмета: 
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; 
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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 
Ароматерапија 

 

Стицање знања о историјском развоју, појму, 
карактеристик ма и методама ароматерапије; 

Стицање знања о општим особинама, хемијском саставу, 
квалитету и  методама добијања етеричних уља; 

Стицање знања о дејству етарских уља на људски 
организам, индикацијама и контраиндикацијама за 
њихову примену; 

Оспособљавање ученика да припреми клијента, правилан 
избор врсте и количине уља, и просторију у којој се 
врши ароматерапија; 

Оспособљавање ученика за правилну примену различитих 
метода ароматерапије, као и за  њихово комбиновање 

 

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; 

Теоријска настава 4 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 

истраживачки задаци о 
текућем модулу 
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урадиароматерапијски третман-
аромамасажу; 

изабере одговарајуће етарско уље за 
дату индикацију. 

 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 

усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 
2 

 
Рефлексотерапија 

Стицање знања о историјском развоју, пoјму и 
карактеристикама рефлексотерапије; 

Стицање знања о грађи и функцији стопала и шаке и о 
теорији посматрања људског тела кроз стопало и шаку; 

Стицање знања о дејству и техници извођења 
рефлексотерапије, индикацијама и 
контраиндикацијама; 

Оспособљавање ученика за правилно извођење 
рефлексотерапије и грешкама у раду. 

 

Стицање знања о историјском развоју, 
пoјму и карактеристикама 
рефлексотерапије; 

Стицање знања о грађи и функцији 
стопала и шаке и о теорији 
посматрања људског тела кроз 
стопало и шаку; 

Стицање знања о дејству и техници 
извођења рефлексотерапије, 
индикацијама и 
контраиндикацијама; 

Оспособљавање ученика за правилно 
извођење рефлексотерапије и 
грешкама у раду. 

 

Теоријска настава 4 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 

истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 

усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 
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3. 

 

Миотерапија 

Стицање знања о цервикалном и лумбалном болном 
синдрому, фибромиалгији и миофасцијалном болном 
синдрому; 

Стицање знања о појму и карактеристикама, индикацијама 
и контраиндикацијама за  миотерапијуи терапијским 
ефектима миотерапије; 

 
 
 
Оспособљавање ученика за  детекцију тригер тачака, 

одређивање почетног положаја, детекцију 
фибромиалгичних тачака и извођење миотерапије 
вратно-лопатичне и лумбално-глутеалне регије. 

 

Цервикални и лумбални болни синдром; 
Фибромиалгија; 
Миофасцијални болни синдром; 
Миотерапија-појам, карактеристике  и 

терапијски ефекти; 
Техника извођења миотерапије; 
Индикације и контраиндикације за 

миотерапију 
 

Теоријска настава 4 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 
истраживачки задаци 
о текућем модулу 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 

усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

 

4. 
 

 

Shiatsu масажа 

Стицање знања о историјском развоју и теорији 
shiatsu  масаже; 

Стицање знања о појму и карактеристикама 
shiatsu   масаже; 

Стицање знања о индикацијама и контраиндикацијама за 
shiatsu  масажу; 

Оспособљавање ученика за самоприпрему, припрему 
просторије и пацијента за shiatsu  масажу; 

Оспособљавање ученика за примену свих фаза shiatsu 
третмана, одговарајућим притиском и  додиром, уз 
адекватно дозирање, и у правилним временским 
интервалима; 

Оспособљавање ученика за примену добре технике 
дисања. 

 

Да објасни 
Shiatsu  масажа-историјски 

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. 
 

Теоријска настава 4 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 

истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 
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усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

5. 

 

Мануелна лимфна 
дренажа 

Стицање знања о физиолошком дејству лимфе о улози 
лимфе и лимфотоку; 

Стицање знања о припреми клијента за лимфну 
дренажу,индикацијама и контраиндикацијама за 
лимфну дренажу; 

Стицање знања о техникама извођења мануелна лимфне 
дренаже; 

Оспособљавање ученика да изведе мануелну лимфну 
дренажу по сегментима. 

 

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. 

 

Теоријска настава 4 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 

истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 

усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 
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6. 

 

Антицелулит 
масажа 

Стицање знања о етиопатогенези целулита, индикацијама 
и контраиндикацијама за антицелулит масажу; 

Стицање знања за детекцију афектираног телесног 
сегмента и карактеристикама антицелулит масаже; 

Оспособљавање ученика да  изводи све масажне хватове и 
међухватове који се примењују у антицелулит масажи; 

Оспособљавање ученика да комбинје антицелулит масажу 
са другим терапијама. 

 

објасни етиопатогенезу целулита; 
наведе и препозна индикације и 

контраиндикације за антицелулит 
масажу; 

изведе детекцију афектираног телесног 
сегмента; 

уради масажне хватове и међухватове 
који се примењују у антицелулит масажи 

Теоријска настава 4 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 

истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 

усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

 

7. 

 

Апаратурна масажа 

Стицање знања о различитим врстама апарата које 
користимо при апаратурној масажи; 

Стицање знања о ефектима апаратурне масаже, 
индикацијама и контраиндикацијама; 

Стицање знања о припреми простора, апарата и клијента за 
извођење апаратурне масаже; 

Оспособљавање ученика за рад на различитим апаратима 
за масажу. 

 

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. 
 

Теоријска настава 8 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 

истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 
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усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

8. 

 

Магнетотерапија 
 

Стицање знања о историјском развоју, појму, 
карактеристикама, биолошком деловању, 
индикацијама и контраиндикацијама за примену 
магнетотерапије; 

Оспособљавање ученика да примени  безапаратурну 
и  апаратурну магнетотерапију; 

Оспособљавање ученика за рад са магнетофорама и 
потковичастим магнетом; 

Оспособљавање ученика за рад са апаратима за 
магнетотерапију. 

 

Магнетотерапија - историјски развој, 
пoјам и карактеристике; 

Безапаратурна магнетотерапија; 
Апаратурна магнетотерапија; 
Биолошко деловање магнетотерапије; 
Технике примене магнетотерапије; 
Индикације и контраиндикације за 

примену магнетотерапије. 
 

Теоријска настава 4 
часа 

теоријска настава се 
реализује  у учионици 

средства за рад рачунар, 
видео бим пројектор 

писана припрема 
наставника 

линкови који се односе на 
текући модул 

 

Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености 
исхода 

усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

Ученик ће моћи да 
наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену ароматерапије;уради ароматерапијски третман-аромамасажу; 
наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман рефлексотерапије 
наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену и да уради третман  миотерапије 
наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену и да уради третман Shiatsu масаже 
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наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман мануелна лимфне дренаже 
наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман антицелулит масажа 
наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман апаратурна масажа 
наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман магнетотерапије 

 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив предмета: Масажа-вежбе 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9  /  15   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 66 30 

Недељни фонд часова 1 2  

Подела одељења у групе Одељење се дели у три 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 о историјском 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; 

 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 
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1. 
 
 
 
 

 

Дезинфекција 

Стицање знања о значају спровођења метода дезинфекције; 
Стицање знања о извођењу механичке, хемијске и физичке 

дезинфекције; 
Стицање знања о значају спровођења дезинфекције руку. 

опише, објасни и класификује 
микроорганизме; 

објасни појам и врсте дезинфекције; 
објасни и уради методе дезинфекције 

(механичку, физичку, хемијску, 
као и   дезинфекцију руку).  

Вежбе се реализују у 
кабинетима практичне наставе. 
Ученици су подељени у две 
групе. Једни на другима 
увежбавају практичну примену 
процедура. 

 

 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стерилизације 

Стицање знања о појму, врстама и методама стерилизације; 
Стицање знања о значају спровођења метода асепсе и 

апаратима; 
Стицање знања о припреми материјала за стерилизацију и и 

правилном извођењу метода стерилизаци; 
Стицање знања о руковању и провере стерилног материјала 

уради стерилизацију: припреми 
инструменте, прибор и апарате и 
изводе физичку и хемијску 
стерилизацију; 

изабере адекватну методу асепсе; 
чува и рукује стерилним материјалом; 
изведе правилну контролу 

стерилизације. 

Вежбе се реализују у 
кабинетима практичне наставе. 
Ученици су подељени у две 
групе. Једни на другима 
увежбавају практичну примену 
процедура. 
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3. 

 
 
 

Физиолошко 
дејство масаже 

Стицање знања о историјском развоју масаже појму и подели; 
Стицање знања о општем физиолошком и хуморалном дејству 

масаже; 
Стицање знања о дејству масаже на кожу и поткожно ткиво, 

мишиће и унутрашње органе; 
Стицање знања о узимању анамнезе, индикацијама и 

контраиндикацијама за масажу; 
Стицање знања о пријему пацијента у салон и односу масера 

према пацијенту 
Стицање знања о припреми масера и пацијента за масажу, 

постављања у одређени положај; 
Стицање знања о одређивању врсте, интензитета и трајања 

масаже. 

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 контраиндикације 
за масажу; 

изврши припрему пацијента за 
масажу;  

изведе постављање пацијента у 
почетни положај за масажу; 

изабере  врсту,  интензитет и трајање 
масаже(тј. правилно дозира 
масажу). 

Вежбе се реализују у 
кабинетима практичне наставе. 
Ученици су подељени у две 
групе. Једни на другима 
увежбавају практичну примену 
процедура. 
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4. 
 

Масажни 
хватови и 
међухватови 

Стицање знања о значају и дејству масажних хватова и 
међухватова; 

Оспособљавање ученика да уради технику разгибавања 
зглобова руку; 

Усвајање технике извођења масажних хватова: глађења, 
трљања, гњечења, лупкања и вибрација; 

Усвајање техника извођења масажних међухватова: 
чешљања,штипкања,истезања,растресања,ваљања, компресије, 
пеглања и набирања коже. 

 
 
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. 
 

 
Вежбе се реализују у 
кабинетима практичне наставе. 
Ученици су подељени у две 
групе. Једни на другима 
увежбавају практичну примену 
процедура. 

 

 

5. Хигијенско-
медицинска 
масажа 

Стицање знања о анатомији врата, грудног коша, 
леђа, трбуха, горњих екстремитета, доњих 
екстремитета; 

 Оспособљавање ученика да изведе масажу врата, 
капилицијума, грудног коша, трбуха, леђа, горњег и 
доњег екстремитета 

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 се реализују у кабинетима практичне наставе. 
Ученици су подељени у две групе. Једни на другима 
увежбавају практичну примену процедура. 
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Образовнипрофил: Козметички техничар 

Називпредмета: Масажа - вежбе 

Разред: други 

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

 
Годишњифондчасова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

34 102 30 

Недељнифондчасова 1 3  

Поделаодељења у групе 3 групе 
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Циљевипредмета: 
 
 
 

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; 
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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања 
наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Ароматерапија Оспособљавање ученика да припреми клијента, 
правилан избор врсте и количине уља, и 
просторију у којој се врши ароматерапија; 

 
 
 
Оспособљавање ученика за правилну примену 

различитих метода ароматерапије, као и 
за  њихово комбиновање. 

 

 
 
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; 
урадиароматерапијскитретман-аромамасажу; 
изабере одговарајуће етарско уље за дату 

индикацију. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рефлексотерапија Стицање знања о дејству и техници извођења 
рефлексотерапије, индикацијама и 
контраиндикацијама; 

Оспособљавање ученика за правилно извођење 
рефлексотерапије и грешкама у раду. 

 

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. 

 

 

 

 

3. 

Миотерапија Оспособљавање ученика за  детекцију тригер тачака, 
одређивање почетног положаја, детекцију 
фибромиалгичних тачака и извођење 
миотерапије вратно-лопатичне и лумбално-
глутеалне регије. 

 

наведеи препозна индикације и 
контраиндикације за миотерапију; 

идентификујетригертачке; 
изведе миотерапију вратно-лопатичне и 

лумбално-глутеалне регије. 
 

 

 

4. Магнетотерапија Оспособљавање ученика да примени  безапаратурну 
и  апаратурну магнетотерапију; 

Оспособљавање ученика за рад са магнетофорама и 
потковичастим магнетом; 

Оспособљавање ученика за рад са апаратима за 
магнетотерапију. 

 

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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5. Shiatsu масажа Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама за shiatsu  масажу; 

Оспособљавање ученика за самоприпрему, 
припрему просторије и пацијента за 
shiatsu  масажу; 

Оспособљавање ученика за примену свих фаза 
shiatsu третмана, одговарајућим притиском 
и  додиром, уз адекватно дозирање, и у 
правилним временским интервалима; 

Оспособљавање ученика за примену добре технике 
дисања. 

 

наведе и препознаиндикације и 
контраиндикације; 

изведе све фазе   shiatsu  третмана одговарајућим 
притиском и  додиром, уз адекватно 
дозирање и добру технику дисања. 

 

 

 

6. Апаратурна масажа Стицање знања о различитим врстама апарата које 
користимо при апаратурној масажи; 

Стицање знања о ефектима апаратурне масаже, 
индикацијама и контраиндикацијама; 

Стицање знања о припреми простора, апарата и 
клијента за извођење апаратурне масаже; 

Оспособљавање ученика за рад на различитим 
апаратима за масажу. 

 

опише и уради масажу механичким масажерима, 
апаратима за вибрациону масажу, 
тангентором и апаратима за пнеумомасажу; 

објасниефектеапаратурнемасаже; 
наведе и препозна индикације и 

контраиндикације за апаратурну масажу; 
уради припрему простора, апарата и клијента за 

извођење адекватног третмана. 
 

 

 

7. Антицелулит 
масажа 

Оспособљавање ученика да  изводи све масажне 
хватове и међухватове који се примењују у 
антицелулит масажи; 

Оспособљавање ученика да комбинје антицелулит 
масажу са другим терапијама. 

 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за антицелулит 
масажу; 

уради масажне хватове и међухватове који се 
примењују у антицелулит масажи 
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8. 
 

 
Мануелна лимфна 
дренажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стицање знања о припреми клијента за лимфну 
дренажу,индикацијама и контраиндикацијама за 
лимфну дренажу; 

Стицање знања о техникама извођења мануелна 
лимфне дренаже; 

Оспособљавање ученика да изведе мануелну 
лимфну дренажу по сегментима. 

 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за лимфну дренажу; 

уради  припрему пацијента за лимфну дренажу; 
изведе мануелну лимфну дренажу по 

сегментима. 
 

 

 

Општистандардипостигнућа 
 
 

 

 

 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Хигијена и здравствено васпитање 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7   / 2014    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
 

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; 
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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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 

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. 

 

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 средство; 

одабере адекватну одећу и обућу. 
 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ХИГИЈЕНА ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ И 
ТЕЛЕСНОГ 
ВАСПИТАЊА 

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 способност 

 

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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
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3. 

 
 
 

МЕНТАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

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. 

 

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 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
 

 

 
 
 

4. 

 
 
 

ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ 

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. 

 

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; 
препозна болести настају услед поремећаја 

понашања у исхрани; 
запамти  да све консултације везане за 

болести неправилне исхране тражи од 
стручног лица 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
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Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
 

 
 
 

5. 

 
 
 

КОМУНАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

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. 
 

овеже 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 
 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
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6. 

 
 
 

ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА 

Стицање знања о карактеристикама раста и 
развоја дечјег узраста; 

Стицање знања о утицају  фактора школске 
средине на здравље ученика; 

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

 

препозна карактеристике раста и развоја 
појединих фаза дечјег узраста;  

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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
 

 

 
 
 

7. 

 
 
 

ХИГИЈЕНА РАДНЕ 
СРЕДИНЕ И ТОКОМ 
ВАНРЕДНИХ СТАЊА 

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. 

 

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. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
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Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
 

 
 
 

3. 

 
 
 

ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

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. 

 

објасни  циљеве здравствено васпитног рада; 
направи оперативни план и програм 

здравствено-васпитног рада у оквиру 
своје компетенције;  

примени облике и методе зрадвствено- 
васпитног рада; 

користи очигледна здравствено- васпитна 
средства. 

 

На почетку настане теме ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз 
следеће облике наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 
учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 
активна настава  
демонстрација 
рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
активност на часу 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив 
предмета: 

Латински језик 

Разред:  

Правилник о наставном плану и програму.... (,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи 
фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 0 0 

Недељни 
фонд часова 

2 0 0 

Подела 
одељења у 
групе 

не 

 

Циљеви предмета: 
 
  

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци 

остваривања 
наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Латинско писмо, изговор и 
акценат 

врсте речи и њихове промене 
категорије номиналне и 

вербалне промене 
 

да правилно (про)читају и пишу/записују 
речи, кратке реченице и једноставне 
прилагођене текстове  

Овладавање и примена знања о језику 
Разумевање, превођење и интерпретација 

текста 
Препознавање утицаја латинског језика на 

уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

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 

Активна настава 
Настава по улогама 
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Уочавање значаја културног наслеђа 
античке културе и 
стицање  социокултурне компетенције 

 

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 

 

 

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 
 

Овладавање и примена знања о језику 
Разумевање, превођење и интерпретација 

текста 
Препознавање утицаја латинског језика на 

уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

Уочавање значаја културног наслеђа 
античке културе и 
стицање  социокултурне компетенције 

 

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 
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3. 

индикатив презента актива и 
пасива  

императив презента актива 
конјунктив презента актива и 

пасива 
партицип презента актива 
партицип перфекта пасива 
герундив и герунд 
глаголи депонентни и 

семидепонентни  
 

Овладавање и примена знања о језику 
Разумевање, превођење и интерпретација 

текста 
Препознавање утицаја латинског језика на 

уобличење лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

Уочавање значаја културног наслеђа 
античке културе и 
стицање  социокултурне компетенције 

 

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 

 

 

 

 прилози (творба и компарација) 
предлози 
 

   

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
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2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ПРВА ПОМОЋ 

Разред: Први 

Правилник 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 настава Вежбе Настава у блоку 

  60 

Недељни фонд часова    

Подела одељења у групе Одељење се дели на  групе (до 10 ученика у групи)  
  

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. 
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Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

Основни принципи прве 
помоћи и утврђивање стања 
повређених/оболелих лица 

 

Упознавање са стањима која захтевају пружање 
неодложне прве помоћи, организацијом 
пружања као и посебностима које захтевају 
различите ситуације у акциденталним 
стањима; 

Стицање знања о начину провере животних 
функција (свести, дисања, циркулације); 

Усвајање технике прегледа п/о ради утврђивања 
знакова повреде/обољења и стања; 

Препознавање знакова смрти. 

 

дефинише прву помоћ и разумети 
њен значај; 

дефинише хитан случај; 
наведе карике у ланцу спасавања и 

издвоји оне на које утиче 
спасилац; 

опише поступак на месту несреће; 
направи план акције спасиоца 
води комуникацију са диспечерима 

служби које позива; 
утврди стање свести; 
утврди постојање дисања; 
утврди постојање срчаног рада; 
уради преглед "од главе до пете" и 

објасни своје поступке при 
прегледу; 

опише ране и касне знаке смрти; 
дефинише привидну (клиничку) 

смрт. 
 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (8 часовa) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ 
настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

Приказати ученицима филм са овом 
тематиком;   

Организовати рад у паровима или 
групи; 

Тријажу у овом модулу само 
дефинисати. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

усмено излагање; 
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тестове знања: 
активност на часу; 
праћење рада; 
самостални рад. 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поремећаји стања свести 

 

Стицање знања о различитим поремећајима 
свести; 

Усвајање вештина за пружање помоћи лицима у 
бесвесном стању. 

 

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 начи 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

Инсистирати на тражењу 
медицинске документације и 
лекова у одећи унесрећених;  

Организовати рад у паровима или 
групи; 

Користити реалистички приказ 
стања. 

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

 

 

3. 

Кардиопулмонална 
реанимација 

Стицање знања о кардиопулмоналној 
реанимацији; 

Усвајање вештина у техници оживљавања. 
 

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. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (8 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ 
наставна база Црвени крст Звездаре 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

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

Организовати рад у паровима или 
индивидуални. 

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

 

4. Крварења и ране Стицање основних знања о узроцима и врстама 
крварења и усвајање вештина привремене 
хемостазе; 

Стицање знања о завојном материјалу и 
усвајање техника превијања троуглом 
марамом и завојем; 

Стицање знања о ранама и усвајање вештина за 
њихово збрињавање. 

 

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. 
 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (8 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ 
настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

Користити реалистички приказ 
повреда; 

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

 

5. Повреде костију и зглобова Стицање знања о узроцима и врстама повреда 
коштано-зглобног система и усвајање 
вештина за њихово збрињавање; 

Стицање знања о имобилизационим средствима 
и усвајање техника њихове примене. 

 

препозна знаке повреда зглобова и 
костију; 

примењује мере у борби против 
шока;  

дефинише циљеве и 
правила  имобилизације; 

изврши имобилизацију појединих 
телесних сегмената; 

контролише постављену 
имобилизацију; 

збрине прелом са крварењем; 
примени "троструки хват"; 
учествује у преношењу особе са 

повредом кичменог стуба. 
 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (8 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ 
настава у природи 
наставна база Црвен Крст Звездаре 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

Користити реалистички приказ 
повреда; 
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Организовати рад у паровима или 
групи. 

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

 

6. Повреде изазване дејством 
физичких, хемијских и 
биолошких фактора 

 

Стицање знања о повредама изазваним 
физичким, хемијским и биолошким 
факторима; 

Усвајање вештина за практично пружање прве 
помоћи. 

 

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. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (8 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

Користити реалистички приказ 
стања и повреда; 

Организовати рад у паровима или 
групи. 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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

 

7. Повреде појединих телесних 
сегмената и посебне повреде 

 

Стицање знања о повредама појединих 
телесних сегмената; 

Стицање знања о краш и бласт повредама и 
утопљењу; 

Стицање знања о повредама у саобраћају и 
специфичностима о поступку на месту 
несреће; 

Стицање знања о политрауми; 
Стицање знања о тријажирању п/о; 
Усвајање вештина за практично пружање прве 

помоћи. 

 

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 
политрауматизованих; 

врши тријажу п/о. 
 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (8 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ 
настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

Користити реалистички приказ 
стања и повреда; 

Организовати рад у паровима или 
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групи; 
Организовати полигон са већим 

бројем повређених/оболелих. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
усмено излагање; 
тестове знања; 
активност на часу; 
праћење рада; 
самостални рад. 

 

8. 

Изненада настале тегобе и 
болести 

 

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

 

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

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе у блоку (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 
ученика у групи) приликом 
реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
кабинет за прву помоћ; 
настава у природи. 
 
Препоруке за реализацију наставе 
Значај благовремено пружене прве 

помоћи илустровати са што 
више примера; 

Користити реалистички приказ 
стања и повреда; 
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Организовати рад у паровима или 
групи; 

Организовати полигон са већим 
бројем повређених/оболелих. 

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

 

  
 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив предмета: Здравствена психологија 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 
 

Циљеви предмета: 
Стицање психолошких знања која доприносе 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. 
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Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Здравствена 
психологија 

 Упознавање са предметом здравствене 
психологије и њеном применом у 
раду медицинских радника. 

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.  

Садржај предмета се остварује комбиновањем 
фронталног облиика рада, читањем и тумачењем 
текстова, коришћењем уџбеника и видео презентација 
са активним методама рада као што су радионице, 
истраживачким радовима ученика. 
 
Коришћење филма и интернета у настави. 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психички живот 
човека 

  Разумевање особе као јединствене, 
непоновљиве и сложене 
организације психичких процеса и 
особина карактеристичног начина 
понашања. 

 

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 

Поред фронталног рада, дијалошког метода и рада на 
тексту, програм овог модула ће се реализовати кроз 
демонстрацију,  симулацију, радионице, играње 
улога, дискусије, дебате, пројекте, есеје, реаговање 
на одређене теме, анализа медијских информација, 
студије случаја и друго.  
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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 у 

настанку и току лечења болести, 
на примерима правилно препозна 

туђе емоције, 
покаже увид у сопствена осећања, на 

примерима разликује 
психосоматска обољења, 
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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, 
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, 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологија 
болесног 
човека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упознавање са основним психолошким 
карактеристикама болесне особе и 
последицама боравка у болници. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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,  

наведе могуће мисли и осећања 
чланова породице особе која 
болује од неизлечиве болести, 

покаже увид у сопствене мисли, 
осећања и понашање кад је био 

Садржај се реализује кроз излагање личних искустава 
ученика и њихових ближњих о боравку у болничким 
условима, истраживачки радови на тему смоубиства, 
еутаназије, анестезије 
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4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бол 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разумевање природе бола и 
упознавање са психолошким 
начинима његовог сузбијања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученике подстицати да сами налазе материјале из 
различитих извора за рад, као и да прикупљају 
информције о актуелним догађајима из живота (посебно 
у области здравства) везано за бол, болне процедуре и 
лечење бола. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комуникација 
са болесном 
особом 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стицање знања о карактеристикама 
комуникацијског процеса 
  
Унапређење комуникацијске вештине 
са болесном особом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

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,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развијање вештина асертивне комуникације кроз 
радионичарски рад пре свега. Играње улога кроз приказ 
различитих начина комуникације са различитим 
пацијентима…. 
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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 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 
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Стицање знања о синдрому сагоревања 

здравственог радника са 
пацијентом на основу сопственог 
искуства као пацијент, 

прихвата личну одговорност за ток и 
исход комуникације. 

 
 
 
 
 

Разуме феномен сагоревања на послу 
Дискутује о специфичностима рада 
здравственог радика које доприносе 
појави сагоревања на послу 
Наведе фазе сагоревања на послу 
Наброји начине заштите здравственог 
радника од овог синдрома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 
 

Сагоревање на 
послу 

 
 
 
 
 

Кроз самосталне истраживачке радове ученици долазе 
до информација везаних за синдром сагоревања и 
доводе у везу са својим будућим занимањем 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Микробиологија са епидемиологијом 

Разред: II/6, II/7 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 
 

Циљеви предмета: 
 
 
  

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања 
наставних програма 
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1. 
 
 
 
 

Основне одлике 
микроорганизама 

Упознавање основних одлика микроорганизама 
узрочника инфекција; 

Стицање теоретских знања о функционалној анатомији 
бактерија и метаболизму; 

Стицање теоретских знања о врстама антибактеријских 
лекова и резистенцији на лекове 

 

Разликује бактеријске ћелије према величини, 
облику и грађи; 

Разликује услове за раст и размножавање 
бактерија и начин размножавања; 

Препозна механизме деловања 
антибактеријских лекова са примерима; 

Препознаје механизам резистенције; 
Објасни дифузиони и дилуциони метод 

антибиограма 
Објасни комбиновани метод антибиограма. 
 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 
10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи 
епидемиологије 
заразних болести 

Стицање знања о идентификацији бактерија које 
изазивају болести; 

Стицање основних знања о инфективним болестима, 
врстама инфекције; 

Стицање знања о факторима вируленције бактерија и 
њиховој патогености. 

 

Објасни методе доказивања да је специфична 
бактеријска врста узрочник одређене 
болести; 

Разликује начине преношења инфекције и 
настанак инфективног процеса; 

Повезује врсте инфекције, њихов значај у 
односу на узрочника болести, об; 

Објасни факторе адхеренције, факторе 
инвазивности и токсине бактерија 
одговорних за настанак болести 

 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 
8 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

 

3. Имунитет Стицање теоретских знања о механизмима 
неспецифичне и специфичне одбране организма; 

Стицање теоретских знања о имуном одговору на 
инфективне агенсе; 

Стицање теоретских знања о имунолошким 
лабораторијским методама. 

 

Објасни неспецифичне одбрамбене факторе 
природне имуности и њихов значај; 

Објасни ћелијски и хуморални 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. 

 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 
12 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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4. Бактериологија Стицање теоретских знања о грађи, физиологији и 
обољењима Грам позитивних и Грам негативних 
бактерија значајним за хуману медицину; 

Стицање теоретских знања о грађи, физиологији и 
обољењима која изазивају микиоплазме, пикеције, 
лептоспире, борелије, бруцеле, листерије и 
спирохете 

 

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, 
превенцију и лечење; 

Објасни грађу, физиологију микоплазми, 
објасниобољења која изазивају 
микоплазме, превенцију и терапију 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 
12 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

 

5. Вирусологија Стицање теоретских знања о структури вируса; 
Стицање теоретских знања о односу вируса и ћелије 

домаћина; 
Стицање теоретских знања о патогенези вирусне 

инфекције; 
Стицање теоретских знања о лабораторијској дијагнози 

вирусних обољења 
 

Разликује величину, хемијски састав и 
структуру вируса; 

Класификује вирусе према карактеристикама; 
Препозна начин, фазе репликације вируса; 
Повезује односе вируса и ћелије домаћина; 
Објасни начин настанка вирусне инфекције и 

осетљивост домаћина на вирусе 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 
10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

 

6. Паразитологија Стицање теоретских знања о паразитима значајним за 
хуману медуицину; 

Стицање теоретских знања о односу паразита и ћелија 
домаћина; 

Стицање теоретских знања о лабораторијској дијагнози 
паразитарних обољења 

 

Разликује облике, врсте и карактеристике 
симбиоза између организама; 

Разликује облике, врсте и карактеристике 
паразита; 

Разликује основне карактеристике паразита на 
основу којих је извршене подела 

 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 
10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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7. Микологија Стицање знања о морфологији, културелним и 
биохемијским особинама, антигеним својствима и 
патогенези гљива; 

Стицање знања о класификацији гљива; 
Стицање знања о системским микозама 
 

Објасни морфологију, културелне и 
биохемијске особине, антигена својства и 
патогенезу гљива; 

Објасни узрочнике сустемских микоза 
 

- теоријска настава се 
одвија у учионици 
Оквирни број часова: 
6 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

/ 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ПАТОЛОГИЈА 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму објављен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  9 /   2015  година 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
 

Циљеви предмета: 
- Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;  
- Оспособљавање ученика да стечена знања из патологије користе при изучавању клиничких дисциплина.  

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  
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1. 
 
 
 
 

 

Здравље и болест. Смрт и 
знакови смрти      
 

Стицање знања о здрављу и патолошким 
променама које настају; 

 
 
Стицање знања о процесу старења, смрти и 

знаковима смрти. 
 

разуме да је  здравље стање равнотеже 
између дејства штетних чинилаца и 
одбрамбене способности 
организма; 

објасни значај патологије; 
опише смрт организма;  
наведе знакови смрти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задата 
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2. 

 
Етиологија и патогенеза 
обољења 

Стицање знања о етиологији и патогенези као и 
о етиолошким факторима. 

 

разликује појмове етиологија и 
патогенеза; 

наброји и објасни етиолошке факторе; 
разуме утицај животног доба, пола, 

стања организма и наслеђа на 
настанак болести. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задата 
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3. 

Прилагођавање ћелија и 
ткива, њихово оштећење, 
регенерација и смрт 

Стицање знања о процесима; оштећења ћелије 
и процесима адаптације ћелије; 

Оспособљавање за повезивање појединих 
патолошких стања у настајању  клиничке 
слике болести. 

разликује процесе оштећења ћелије од 
процеса адаптације; 

објасни најважније процесе ћелијског 
оштећења;  

објасни најважније процесе ћелијске 
адаптације; 

разуме процес старења ћелије 
објасни лешне промене.  
 
 
 
 
 
 
 
 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задата 
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4. 
 
 
 

 
 
 
 

Таложење материја 
и  поремећаји пигментације 

Стицање знања о узроцима таложења 
органских и неорганских материја у 
организму, морфолошким 
карактеристикама промена и њиховом 
исходу; 

Оспособљавање за повезивање појединих 
патолошких стања у настајању  клиничке 
слике болести. 

разуме узроке и последице таложења 
појединих материја које настају 
због метаболичких поремећаја у 
организму; 

разликује ендогене и егзогене 
пигментације; 

препозна последице таложења 
неорганских материја у појединим 
органима. 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задата 
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5. 

 
 
 

Запаљења 

Стицање знања о узроцима запаљења; 
Стицање знања о различитим врстама 

запаљењског процеса, њиховом току и 
исходу; 

Оспособљавање за повезивање појединих 
запаљењских процеса у 
настајању  клиничке слике болести. 

 

препозна  узроке, знаке, механизам 
развоја, ток и исход запаљења; 

разликује врсте акутних запаљења; 
разуме хронично неспецифично 

запаљење; 
наведе најчешћа грануломатозна 

запаљења - туберкулозу и сифилис; 
разуме процесе репарације и 

регенерације. 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задата 
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6. 

 
 

Поремећаји промета воде и 
циркулације 

Стицање знања о карактеристикама промена 
које настају због поремећаја волумена 
циркулишуће крви, њиховом току и исходу; 

Стицање знања о карактеристикама промена 
које настају због опструкције циркулације 
крви,  њиховом току и исходу; 

Оспособљавање за повезивање појединих 
поремећаја циркулације у 
настајању  клиничке слике болести. 

 

набројати узроке, ток и 
исход  поремећаја у волумену 
циркулишуће крви; 

разумети особености поремећаја 
волумена циркулишуће крви по 
органима; 

наведе узроке, познаје ток и исход 
опструктивних поремећаја 
циркулације; 

разликује опструктивне поремећаје 
циркулације по органима у 
зависности од њихових особености. 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задата 
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7. 

 
 

Неоплазме 

Стицање знања о мултифакторијалној 
етиологији неоплазми; 

 Стицање знања о карактеристикама неоплазми 
и њиховом утицају на домаћина; 

Оспособљавање за повезивање локализације и 
особина неоплазме у настајању  клиничке 
слике болести. 

 

дефинише појам неоплазме и врсте 
канцерогена; 

дефинише класификацију тумора према 
ткиву из којих потичу и према 
биолошком понашању; 

разликује врсте бенигних тумора, њихов 
ток и исход; 

препозна најћешће премалигне лезије; 
наброји врсте малигних тумора, разуме 

њихов ток и исход; 
разуме утицај тумора на домаћина. 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задата 
 

 

  Стицање знања о специфичности патолошких наброји основне морфолошке промене На почетку теме ученике упознати 
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8. 

 
 

Патологија 
кардиоваскуларног и 
респираторног система 

процеса  на срцу и крвним судовима; 
Стицање знања о специфичности патолошких 

процеса  на респираторним органима; 
Оспособљавање за повезивање појединих 

патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике болести.  

 

и функционалне и поремећаје код 
обољења ендокарда, миокарда и 
перикарда; 

дефинише основне морфолошке 
промене и функционалне 
поремећаје код обољења 
периферних крвних судова; 

наведеспецифичности запаљењских 
процеса органа респираторног 
система; 

разликује узроке и исход поремећаја 
садржаја ваздуха у плућима; 

разуме специфичности тумора 
респираторних органа. 

са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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9. 

 
 
 
 

Патологија дигестивног 
система 

Стицање знања о специфичности патолошких 
процеса  на органима дигестивне цеви; 

Оспособљавање за повезивање појединих 
патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике болести. 

 

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. 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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10. 

 
 

Патологија урогениталног 
система, коже, меких ткива 
и костију 

Стицање знања о најчешћим обољењима 
бубрега и мокраћних путева;  

Стицање знања о положају,  грађи и функцијама 
мушких и женских полних органа и дојке;  

Стицање знања о најчешћим туморима коже, 
костију и меких ткива. 

 

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. 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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11. 

 
 
 

Патологија нервног и 
ендокриног система 

Стицање знања о  патолошким променама 
грађе и функције нервног и ендокриног 
система. 

 
 
 
 
 
 

наброји основне морфолошке промене 
и функционалне поремећаје код 
обољења нервног система; 

разуме основне морфолошке промене и 
функционалне и поремећаје код 
обољења ендокриног система. 

 

На почетку теме ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања. 
 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
 
Место реализације наставе 
кабинет 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
При објашњавању патологије 

користити латинску 
терминологију.  

Препоручује се да се на сваком 
часу ученицима уведу два-три 
нова латинска термина 
постепено.  

Користити колор-постере, 
анатомские и патолошке 
моделе и видео-презентације 
ради визуализације и лакшег 
разумевања.  

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак у виду цртежа 
са обележеним детаљима. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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Образовни профил: Козметичкитехничар 

Назив предмета: Естетска нега 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9  /  15година. ) 

 
Годишњифондчасова 

Теоријсканастава Вежбе Настава у блоку 

34 102 60 

Недељнифондчасова 1 3  

Поделаодељења у групе Одељење се дели у три групе 
 

Циљевипредмета: 
 
 
 

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
Позавршенојтеми/модулуученикћеб

ити у стањуда: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

Естетсканегаруку 

Стицање знања о грађи и 
функцији нокта, 
биохемијским и 
физичким 
особинама нокта; 

Стицање знања о 
инспекцији нокта, 
поремећајима на 

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;  

Вежбесереализују у кабинетимапрактичненаставе. 
Ученицисуподељени у двегрупе. 
Једнинадругимаувежбавајупрактичнуприменунегеруку. 
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кожи шаке; 
Стицање знања о 

естетској нези руку, 
појам, врсте и 
примена; 

Стицање знања о 
примени 
козметотерапијских 
агенаса; 

Стицање знања о 
припреми прибора, 
материјала и 
препарата за 
третман неге руку; 

Стицање знања о 
протоколу естетског 
третмана и маникира 
руку. 

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 
комунални отпад. 

 

 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Декорација ноката 
и технике 

камуфлаже 

Стицање знања о 
декорацији ноката; 

Стицање знања о 
потребном 
материјалу и 
прибору за 
декорацију и 
камуфлажу ноката; 

Стицање знања о 
техникама 
декорације и 
камуфлаже. 

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. 

Вежбесереализују у кабинетимапрактичненаставе. 
Ученицисуподељени у двегрупе. 
Једнинадругимаувежбавајупрактичнуприменудекорацијенок
атне плоче. 
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3. 

 
 
 

Уклањање маља 

Стицање знања о грађи и 
функцији  длаке; 

Стицање знања о појму, 
врсти и примени 
депилације; 

Стицање знања о 
епилацији длака; 

Стицање знања о 
припреми прибора, 
материјала и 
препарата,клијента и 
козметичара за 
извођење 
депилације; 

Стицање знања о 
инспекцији коже и 
контраиндикацијама 
за извођење 
депилације; 

Стицање знања о 
извођењу  топле, 
хладне и хемијске 
депилације. 

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,клијента и 
козметичара за депилацију; 

изведе инспекцију коже и установи 
контраиндикације; 

изведе топлу и  хладну депилацију. 

Вежбесереализују у кабинетимапрактичненаставе. 
Ученицисуподељени у двегрупе. 
Једнинадругимаувежбавајупрактичнуприменууклањањамаљ
а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4. 

 

Естетска нега 
стопала 

Стицање знања о 
естетским 
несавршеностима  н
окатне плоче и 
субпатолошким 
стањима на 
стопалима; 

Стицање знања о 
естетској нези 
стопала, појам, врсте 
и примена; 

Стицање знања о 
примени 
козметотерапијских 
агенаса; 

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 

 
Вежбесереализују у кабинетимапрактичненаставе. 
Ученицисуподељени у двегрупе. 
Једнинадругимаувежбавајупрактичнунегестопала. 
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Стицање знања о 
правилном 
дијагностиковању 
естетских 
недостатака на 
стопалима; 

Стицање знања о 
припреми прибора, 
материјала и 
препарата за 
третман неге 
стопала; 

Стицање знања о 
протоколу естетског 
третмана и педикир 
процедуре. 

 

дијагнозу; 
примени козметотерапијске агенсе у 

естетској неѕи стопала; 
изведе естетски третман стопала; 
изведе педикир процедуре; 
уме да одлаже стерилисани 

медицински отпад као 
комунални отпад. 

 

 
 
 

5.  

 
 

Козметодијaгностик
а I 

Стицање знања о 
садржају и значају 
естетске неге и 
компетенцијама за 
обављање 
козметотераписких 
процедура; 

Стицање знања о 
општим 
карактеристикама, 
грађи,физиологији и 
хемијском саставу 
коже; 

Стицање знања о 
хемијском чишћу 
коже; 

Стицање знања о 
инспекцији и 
параметрима за 
одређиванје типа 
коже; 

разуме компетенције за обављање 
козметотерапијских процедура; 

разуме макроскопске карактеристике 
и функцију коже;  

разуме факторе и  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. 

 
Вежбесереализују у кабинетимапрактичненаставе. 
Ученицисуподељени у двегрупе. 
Једнинадругимаувежбавајупроцедуру. 
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Стицање знања о 
факторима који 
утичу на тип коже и 
и основним 
типовима коже; 

Стицање знања о 
различитим стањима 
коже 

Стицање о козметичкој 
анамнези и 
протоколу стручне 
документације. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Естетска нега 

Разред: трећи разред 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

32 160 60 

Недељни фонд часова 1 5  

Подела одељења у групе три групе 
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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 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 

 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и 
поступци 

остваривања 
наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Масажа лица -стицање о значају и примени масаже 
лица 

-стицање знања о релаксационој и 
терапијској масажи лица, врата и 

деколтеа 
-Стицање знања о припреми за извођење 

масаже лица, индикацијама и 
контраиндикацијама 

-стицање знања о препаратима за масажу 
лица 

-стицање знања о мануелној масажи 
лица, врата и деколтеа 

-стицање знања у апаратурној масажи 
лица, врата и деколтеа 

-Стицање знања о арома масажи лица, 
врата и деколтеа 

-стицање знања о мануелној лимфној 
дренажи лица, врата и деколтеа 

-стицање знања о апаратурној ломфној 
дренажи лица, врата и деколтеа 

- 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 
процедуре I 

-стицање знања о врсти агенса који се 
пеимењују у козметотерапијским 

процедурама 
-стицање знања о примени фитикалних 

агенаса у козметотерапијским 
процедурама 

-стицање знања о промени пилинга, 
маски и паковања 

-стицање знања о примени ex tempore 
препарата 

-стицање знања о примени епикутаних 
тестова у козметици и нежељеним 
дејствима козметичких препарата 

-стицање знања о припреми простора, 
материјала, препарата, клијента и 

козметичара за извођење 
козметотерапијских процедура 

-стицање знања о индикацијама и 
контраиндикација за спровођење 

козметотерапијске процедуре 
-стицање знања о козметотерапијским 

процедурама код основних типова коже 
-стицање знања о козметотерапијским 

процедурама код различитих стања коже 
 

-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 

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 различите 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, осетљива, себорејична, сенилно-атрофична, атонична 
кожа и кожа са ослабљеном циркулацијом 

- уради одлагање стерилног медицинског отпада 
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3. 

Козметотерапијске 
процедуре II 

-стицање знања о биолошком третману 
појам, врсте и примена 

-стицање знања о примени различитих 
врста агенаса у биолошким третманима 
коже, индикације и контраиндикације 

-стицање знања о биолошким 
третманима код основних типова коже и 

стања коже 
-стицање знања о припреми простора, 

материјала, препарата, клијента и 
козметичара за извођење 

козметотерапијских процедура 
-стицање знања о индикацијама и 
контраиндикација за спровођење 

козметотерапијске процедуре 
-стицање знања о извођењу биолошких 
третмана код различитих типова и стања 

коже 
 

-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 коже биолошки третман( 

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; 
-  изведе инспекцију коже и установи контраиндикације; 

-  изведе козметотерапијске процедуре код различитих типова и 
стања коже биолошки третман(нормална, масна,сува, мешовита, 

дехидрирана, остељива, себорејична, сенилно-атрофична, атонична 
кожа и кожа са ослабљеном циркулацијом). 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Естетска нега 

Разред: четврта 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9  /  15   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

30 150 60 

Недељни фонд часова 1 5  

Подела одељења у групе Одељење се дели у три групе 
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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 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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

Козметодијагностика 
II 

Стицање знања о субпатолошким 
променама на кожи; 

Стицање знања о карактеристикама 
субпатолошки измењене коже; 

Стицање знања о факторима који утичу на 
појаву субпатолошки измењене коже; 

Стицање знања о врстама субпатолошки 
измењене коже; 

Стицање знања о припреми  простора, 
материјала, препарата, клијента и 
козметичара за извођење 
козметодијагностике. 

 

дефинише субпатолошке промене на кожи и фактори 
који утичу на појаву; 

препозна промене на акнозној кожи; 
препозна промене на фотооштећеној кожи; 
препозна промене на кожи са дисхромијама; 
препозна промене на кожи са еритемом и розацеом; 
препозна промене на кожи са трауматским, 

хируршким и ожиљцима од акни; 
препозна промене на кожи са атопским дерматитисом; 
уради припрему простора, материјала, препарата, 

клијента и козметичара за извођење 
козметодијагностике; 

изведе инспекцију коже и одреди врсту субпатолошких 
промена. 

 

Вежбе се реализују у 
кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени 
у две групе. Једни на другима 
увежбавају практичну 
примену процедура. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Козметотерапијске 
процедуре III 

Стицање знања о козметотерапијским 
процедурама код субпатолошки 
измењене коже, врсте и примена; 

Стицање знања о врсти агенаса који се 
примењују у козметотерапијским 
процедурама субпатолошки измењене 
коже, индикације и контраиндикације; 

Стицање знања о припреми  простора, 
материјала, препарата, клијента и 
козметичара за извођење 
козметотерапије субпатолошки 
иѕмењене коже. 

 

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 

субпатолошки измењене коже  (акнозна, 
фотооштећена кожа, кожа са дисхромијама; 
еритемом, розацеом; ожиљцима и атопским 
дерматитисом); 

уради одлагање стерилисаног медицинског отпада као 
комунални отпад. 

Вежбе се реализују у 
кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени 
у две групе. Једни на другима 
увежбавају практичну 
примену процедура. 
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3. 

 
 
 

Третмани тела 

Стицање знања о третману тела, појам, 
врста и примена; 

Стицање знања о врсти агенаса који се 
примењују у третману тела; 

Стицање знања о припреми  простора, 
материјала, препарата, клијента и 
козметичара за извођење третмана 
тела; 

Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама у спровођењу 
третмана тела; 

Стицање знања о целулиту, стријама, 
гојазности и хипотонији. 

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 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; 
 

Вежбе се реализују у 
кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени 
у две групе. Једни на другима 
увежбавају практичну 
примену процедура.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ФАРМАКОЛОГИЈА 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму објављен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  9 /   2015  година.  

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
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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 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 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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Општа фармакологија Стицање  основних знања о врстама, 
облицима  и начинима  примене и 
дозирању лекова; 

Стицање основних знања из фармакокинетике; 
Стицање основних знања о дејству лекова на 

организам и значају  плацебо ефекта. 

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 утичу на дозирање 

лека; 
прецизно наведе нежељена дејства лекова. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
слајдови,  

видео-презентације, рачунар, 
лекови 

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

 
Фармакологија 
кардиоваскуларног, 
респираторног, дигестивног и 
урогениталног система 

Стицање знања о најважнијим групама  лекова 
који се користе у терапији обољења 
кардиоваскуларног система;  

Стицање знања о најважнијим групама  лекова 
који се користе у терапији обољења 
респираторног система; 

Стицање знања о најважнијим групама  лекова 
који се користе у терапији обољења 
дигестивног система; 

Стицање знања о најважнијим групама  лекова 
који се користе у терапији обољења 
урогенталног система.  

 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 
контраиндикације лекова који се 
користе у  терапији обољења 
урогениталног система; 

наведе генеричка имена најважнијих 
представнике наведених група лекова.   

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
слајдови,  

видео-презентације, рачунар, 
лекови 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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3. Фармакологија крви и 
телесних течности 

Стицање знања о најважнијим групама  лекова 
са дејством на хемостазу и тромбозу; 

Стицање знања о дејству, основним 
индикацијама, начину примене и 
најчешћим нежељеним ефектима  лекова са 
дејством на хемостазу и тромбозу; 

Стицање знања о најважнијим 
антианемијским  лековима; 

Стицање основних знања о врстама, 
индикацијама и нежељеним ефектима 
средстава за надокнаду течности, крвних 
елемената, електролита и хранљивих 
материја;   

Стицање основних знања о контрастним 
средствима која се примењују у медицини. 

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. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
слајдови,  

видео-презентације, рачунар, 
лекови 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
 

 

4. Фармакологија хормона и 
витамина 

Стицање знања о дејству, основним 
индикацијама, начину примене и 
најчешћим нежељеним ефектима 
терапијске примене  хормона; 

Стицање знања о дејству, основним 
индикацијама, начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  терапијске примене витамина. 

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 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом 
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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. 

демонстрације – 
слајдови,  

видео-презентације, рачунар, 
лекови 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
 

5. Антиинфективни лекови и 
цитостатици 

Стицање знања о механизму деловања 
антимикробних лекова и 
општим  принципима антиинфективне 
терапије; 

Стицање знања о дејству, основним 
индикацијама, начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  антиинфективних лекова; 

Стицање елементарних знања о дејству, 
индикацијама, начину примене и 
најчешћим нежељеним ефектима 
цитостатика.  

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.  

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
слајдови,  

видео-презентације, рачунар, 
лекови 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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6. Фармакологија аутономног 
нервног система 

Стицање знања о трансмисији у вегетативном 
нервном систему; 

Стицање знања о најважнијим групам  лекова са 
дејством на вегетативни нервни систем; 

Стицање знања о дејству, основним 
индикацијама, начинима примене и 
најчешћим  нежељеним ефектима  лекова 
са дејством на вегетативни нервни систем: 

 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 

наведе најважније представнике наведених 
група лекова   

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
слајдови,  

видео-презентације, рачунар, 
лекови 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
 

 

7. Фармакологија централног 
нервног система 

Стицање знања о најважнијим групљама лекова 
са дејством на нервни систем; 

Стицање знања о дејству, индикацијама, начину 
примене и најчешћим нежељеним 
ефектима  лекова са дејством на нервни 
систем. 

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. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима 
оцењивања. 
Реализација наставе: 
теоријска настава (68 часова) 
Место реализације наставе 
учионица 
Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава 
Настава методом 
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демонстрације – 
слајдови,  

видео-презентације, рачунар, 
лекови 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
 

  
 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  / 2015    година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Наста
ва у 

блоку 

68   

Недељни фонд часова 2   

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; 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној 
теми/модулу 

ученик ће бити 
у стању да: 

 
Начини и 
поступци 
остварива

ња 
наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Телесне течности и електролити  
Упознавање са 

предметом 
и задатком 
медицинске 
биохемије и 
значају 
биохемије у 
дијагностиц

 
 
 
објасни 

појам и 
значај 
биохеми
је; 

објасни 
основне 
појмове 
о 
метабол
изму; 

објасни 
метабол
изам 
воде и 

На 
почетку 
теме 
ученике 
упознати 
са 
циљевима 
и 
исходима 
наставе, 
односно 
учења, 
планом 
рада и 
начинима 
оцењива
ња 
Реализац
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и и 
терапији; 

Стицање знања 
о 
метаболизм
у воде и 
електролита 
и њеним 
поремећаји
ма; 

Стицање знања 
о 
осмоларнос
ти телесних 
течности и 
ацидо-
базној 
равнотежи 
и њеним 
поремећаји
ма; 

Стицање знања 
о значају и 
функцији 
олигоелеме
ната. 

 
 

 

њене 
пореме
ћаје; 

објасни 
метабол
изам 
електро
лита и 
њихове 
пореме
ћаје; 

објасни 
појам 
осмолар
ности 
телесни
х 
течност
и; 

објасни 
ацидо-
базну 
равноте
жу и 
њене 
пореме
ћаје; 

објасни 
значај и 
функцију 
олигоелеме
ната. 

 

ија 
наставе: 
Предмет 
се 
реализује 
кроз: 
теоријску 

наста
ву 

Место 
реализац
ије 
наставе 
Теоријска 

наста
ва се 
реали
зује у 
учион
ици 
или 
одгов
арајућ
ем 
кабин
ету 

Препорук
е за 
реализац
ију 
наставе 
активна 

наста
ва 

демонста
ција 

рад у 
група
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ма 
Оцењива
ње 
Вреднова
ње 
остварен
ости 
исхода 
вршити 
кроз: 
праћење 

оства
рено
сти 
исхо
да; 

тестове 
знањ
а; 

активност 
на 
часу. 

Оквирни 
број 
часова по 
темама 
Телесне 

течно
сти и 
елект
роли
ти (10 
часов
а 
теори
је) 
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2. Протеини и ензими Стицање знања о 
структури, 
особинама, 
подели и 
значају 
аминокиселин
а и протеина; 

Стицање знања о 
функцијама 
специфичних 
протеина 
(албумини, 
хемоглобин, 
имуноглобули
ни, 
фибриноген); 

Стицање знања о 
oсобинама, 
грађи 
номенклатури, 
подели и 
механизму 
деловања 
ензима; 

Стицање знања о 
коензимима, 
проензимима 
и 
изоензимима; 

Стицање знања о 
значају 
одређивања 
активности 
ензима у 
клиничкој 
дијагностици. 

 

објасни 
структуру 
и особине 
аминокисе
лина; 

наведе поделу 
аминокисе
лина; 

објасни улоге и 
структуру 
протеина; 

наведе поделу 
протеина; 

објасни 
основне 
функције 
специфичн
их 
протеина; 

објасни грађу и 
особине 
ензима; 

наведе поделу 
ензима; 

објасни 
механизам 
деловања 
ензима; 

објасни 
функцију 
коензима, 
проензима 
и 
изоензима
; 
наведе 
значајне 
ензиме у 

Протеини 
и 
ензи
ми 
(12 
часов
а 
теори
је) 

Оцењива
ње 
Вреднова
ње 
остварен
ости 
исхода 
вршити 
кроз: 
праћење 

оства
рено
сти 
исхо
да; 

тестове 
знањ
а; 

активност 
на 
часу. 
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клиничкој 
дијагности
ци. 

3. Метаболизам протеина и аминокиселина Стицање знања о 
билансу азота 
и варењу 
протеина; 

Стицање знања о 
ресорпцији 
аминокиселин
а и 
метаболичким 
путевима 
аминокиселин
а; 

Стицање знања о 
метаболизму 
аминокиселин
а и циклусу 
урее; 

Стицање знања о 
катаболизму 
хема, 
метаболизму 
жучних 
киселина и 
поремећајима. 

 

објасни појам 
биланса 
азота; 

објасни 
биолошку 
вредност 
протеина; 

објасни 
метаболич
ке путеве 
аминокисе
лина у 
ћелији; 

објасни 
метаболиз
ам 
аминокисе
лина и 
циклус 
урее; 

објасни 
катаболиза
м хема и 
метаболиз
ам жучних 
киселина; 

наведе и 
објасни 
поремећај
е 
метаболиз
ма хема и 
и жучних 

10 часова 
теорије 
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боја; 
процени 
значај 
биохемијс
ких 
параметар
а у 
дијагнози 
обољења 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Угљени хидрати и њихов 
метаболизам                              
                                                       
                                                 

 

Стицање знања о 
структури, 
особинама и 
биолошком 
значају 
моносахарида, 
дисахарида и 
полисахарида; 

Стицање знања о 
уношењу, 
дигестији и 
ресорпцији 
угљених 
хидрата; 

Стицање знања о 
метаболизму 

илуструје 
структуре 
најважнији
х 
моносахар
ида, 
дисахарид
а и 
полисахар
ида; 

објасни 
особине и 
биолошки 
значај 
моносахар
ида, 
дисахарид
а и 
полисахар
ида; 

објасни 
дигестију и 
ресорпцију 
угљених 
хидрата; 

објасни 
метаболиз
ам 
гликогена, 

Угљени 
хидра
ти и 
њихо
в 
метаб
олиза
м (10 
часов
а 
теориј
е) 
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глуконеген
езу и 
гликолизу; 

објасни 
Кребсов 
циклус и 
респирато
рни ланац; 

објасни појам 
слобдних 
радикала и 
оксидатив
ни стрес; 

објасни 
регулацију 
концентра
ције 
глукозе у 
крви; 

објасни 
поремећај
е у 
метаболиз
му 
угљених 
хидрата. 

5. Липиди и њихов метаболизам Стицање знања о 
структури, 
особинама и 
биолошком 
значају масних 
киселина, 
триацилглицер
ола  и 
стероида; 

Стицање знања о 
уношењу, 
дигестији и 

објасни 
структуру, 
особине и 
биолошки 
значај 
масних 
киселина, 
триацилгл
ицерола и 
стероида; 

објасни значај 
фосфолип

Липиди и 
њихо
в 
метаб
олиза
м (8 
часов
а 
теориј
е) 
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ресорпцији и 
метаболизму 
липида; 

Стицање знања о 
липопротеини
ма и 
хиперлипопро
теинемијама; 

Стицање знања о 
фосфолипиди
ма, структури 
и функцији 
биолошких 
мембрана 

ида у 
структури 
и функцији 
биолошких 
мембрана; 

објасни 
уношење, 
дигестију и 
ресорпцију 
липида; 

објасни 
метаболиз
ам липида; 

објасни 
метаболиз
ам 
холестеро
ла; 

објасни 
структуру, 
метаболиз
ам и 
поремећај
е у 
метаболиз
му 
липопроте
ина; 

процени значај 
одређива
ња липида 
и 
липопроте
ина у 
обољењим
а. 
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6. 
 

Сигнални системи и хормони Стицање знања о 
подели и 
механизму 
деловања 
сигналних 
система и 
хормона у 
организму; 

Стицање знања о 
пептидним 
хормонима, 
хормонима 
дериватима 
аминокиселин
а и 
стероидним 
хормонима. 

објасни 
механизам 
деловања 
сигналних 
система у 
организму; 

објасни 
механизам 
деловања 
и 
регулацију 
секреције 
хормона; 

објасни 
основне 
чињенице 
о 
пептидним 
хормоним
а; 

објасни 
основне 
чињенице 
о 
хормоним
а 
дериватим
а 
аминокисе
лина; 

објасни 
основне 
чињенице 
о 
стероидни
м 
хормоним
а. 

Сигнални 
систе
ми и 
хормо
ни (10 
часов
а 
теориј
е) 
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7. Биохемија крви и урина Стицање знања о 
значају 
биохемије у 
дијагностици 
болести срца, 
бубрега, 
гастроинтести
налног тракта, 
ендокриних 
болести и 
малигних 
обољења; 

Стицање знања о 
хитним 
анализама. 

 

објасни значај 
биохемије 
у 
дијагнози 
болести 
срца; 

објасни значај 
биохемије 
у 
дијагнози 
болести 
бубрега; 

објасни значај 
биохемије 
у 
дијагнози 
болести 
гастроинте
стиналног 
тракта; 

објасни значај 
биохемије 
у 
дијагнози 
ендокрини
х болести; 

објасни значај 
биохемије 
у 
дијагнози 
малигних 
обољења; 

наведе 
најзначајн
ије хитне 
анализе и 
њихову 
примену. 

Биохемија 
крви 
и 
урина 
(8 
часов
а 
теориј
е) 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни 
профил: 

Козметички техничар 

Назив предмета: Медицинска етика 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7.  /  2014. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

32 / / 

Недељни фонд часова 1 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 
 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

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

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Увод у етику Упознавање са основним етичким 
појмовима и теоријама 

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 

Садржај предмета се остварује комбиновањем  фронталног 
облика рада, читањем и тумачење текстова,  коришћењем 
видео презентација са активним методама рада као што су 
дебате, радионице.. 
 

Коришћење интернета, филма (играног и документарног) у 
настави, истраживачки задаци. 
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живи. 
 

  
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историја етике  Упознавање са различитим 
схватањима о најважнијим питањима 
етике од античког периода до 
савременог доба. 

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. 

 

Објашњавање и анализа етичких теорија и основних појмова, 
од античког периода до савременог доба. Повезивање 
садржаја са свакодневним искуством, давање примера из 
свакодневног живота, анализа ситуација са којима се ученици 
могу сусретати на радном месту.  
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3. 

Посебни 
проблеми 
нормативне 
етике  

Развијање свести о моралној 
стварности здравствених радника. 

 

критички процењује непожељне 
појаве у моралном животу 
људи, односу према будућим 
генерацијама и односу према 
животној средини;  

исправно вреднује поступке у 
животу и струци здравственог 
радника; 

у сваком појединачном случају 
поштује морални кодекс и 
помаже сваком пацијенту без 
разлике; 

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). 

Анализа Хипократове заклетве, оригиналне и савремене 
верзије- Женевске декларације.  
 
Читање и анализа других декларација: Лисабонске, 
Хелсиншке.. 
 
Истраживачки радови везани за савремене етичке дилеме у 
медицини: еутаназија, клонирање, абортус, експерименти на 
људима и животињама..  
 
Индивидуални рад, рад у паровима или групама, организоване 
дебате, рад на формулисању аргумената ЗА и ПРОТИВ. 
 
Подстицање критичког мишљења се најбоље постиже у 
ситуацији када се пред ученике постављају захтеви да решавају 
проблеме, доносе различите одлуке, да вреднују те одлуке, 
процењују њихову адекватност у односу на контекст, да 
процењују њихову далекосежност, употребљивост, последице. 
 

 

4. Морални 
аспекти 
здравственог 
позива  

Разумевање принципа светости и 
неповредивости људског живота; 

 
 
Разумевање моралних дилема које 

доносе новине у савременој 
медицини. 

 

се односи према пацијенту 
поштујући принцип primum 
non nocere;  

брани став да је људски живот 
највиша вредност и да све 
треба да буде у његовој 
служби; 

процењује критеријуме 
вредновања појединих 
савремених захвата у 
третирању пацијената; 

схвати практичне последице које 
произилазе када се одређена 
теорија примењује у животу 
и у струци здравствених 
радника;  

Ученике подстицати да сами налазе материјале из различитих 
извора  за рад, као и да прикупљају информације о актуелним 
догађајима из живота (посебно у области здравства) у којима 
препознају  етичке дилеме.  
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искаже критички однос према 
постојећој моралној пракси 
на основу стеченог знања; 

прaти савремену медицину и 
практикује новине у 
третману. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 

 

 

 

Образовни профил: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

Назив предмета: ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА - теорија 

Разред: Трећи  (3.) 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

32   

Недељни фонд часова 1   

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; 
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Стицање знања о сонотерапији, начинима њене апликације, индикацијама и контраиндикацијама 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. 

 
 

Ред. 
број 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у стању 

да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

 

Увод у физикалну 
медицину 

Стицање знања о појму и подели физикалне 
медицине и физикалне терапије; 

Стицање знања о врстама енергије, биолошком 
деловању физичких агенаса и њиховом 
дозирању; 

Стицање знања о изворима физичких агенаса и 
могућим озледама које могу настати; 

Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама за примену физичких 
агенаса. 

 

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. 

 

теоријска настава 3 часа 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
средства за рад рачунар, видео 

бим пројектор 
писана припрема наставника 
линкови који се односе на 

текући модул 
истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 
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2. 

 

Кинезитерапија 

Стицање знања о грађи и функцији локомоторног 
система и моторне јединице; 

Стицање знања о појму, подели, биолошком 
деловању и дозирању кинезитерапије; 

Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама за кинезитерапију 

 

објасни грађу и функцију локомоторног 
система; 

објасни грађу и функцију моторне јединице; 
објасни биолошко деловање и дозирање 

кинезитерапије;  
класификује кинезитерапију; 
наведе индикације и контраиндикације за 

кинезитерапију. 
 

теоријска настава 3 часа 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
средства за рад рачунар, видео 

бим пројектор 
писана припрема наставника 
линкови који се односе на 

текући модул 
истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестови знања 

 

 

3. 
 

 

Термотерапија 

Стицање знања о термотерапији и криотерапији и 
њиховим карактеристикама; 

Стицање знања о биолошком дејству топлоте и 
хладноће на људски организам; 

Стицање знања о правилној 
примени  термопроцедура и криопроцедура; 

 

опише и објасни карактеристике,начине 
апликовања и биолошко дејство 
термотерапије и криотерапије; 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
термотерапије и криотерапије 

 

теоријска настава 5 часова 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
средства за рад рачунар, видео 

бим пројектор 
писана припрема наставника 
линкови који се односе на 

текући модул 
истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 
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4. 

 

Хидротерапија 

Стицање знања о хидротерапији и њеним 
карактеристикама; 

Стицање знања о биолошком дејству воде на 
људски организам; 

Стицање знања о примени локалних и општих 
хидропроцедура; 

 

опише и објасни карактеристике, начине 
апликовања и биолошко дејство 
хидротерапије; 

изведе апликацију локалних и општих 
хидропроцедура; 

изведе правилну припрему пацијента за 
хидротерапију; 

уради правилно дозирање и изведе подводну 
масажу; 

наведе и препозна контраиндикације за 
подводну масажу; 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
хидротерапије 

 

теоријска настава 5 часова 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
средства за рад рачунар, видео 

бим пројектор 
писана припрема наставника 
линкови који се односе на 

текући модул 
истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

 

5. 

 

Фототерапија 
 

Стицање знања о карактеристикама и изворима 
фототерапије; 

Стицање знања о биолошком дејству фототерапије; 
Стицање знања о фотосензибилизацији и њеном 

значају; 
Стицање знања о опасностима и грешкама у 

фототерапији; 
Стицање знања о мерама заштите у фототерапији; 
 

хромотерапије, ИР зрака, УВ зрака, 
биоптрон  лампе и ласера на људски 
организам; 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
фототерапије; 

препозна опасности и грешке приликом 
примене фототерапије 

 

теоријска настава 8 часова 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
средства за рад рачунар, видео 

бим пројектор 
писана припрема наставника 
линкови који се односе на 

текући модул 
истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 
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6. 

 

Електротерапија 

Стицање знања о електротерапији и њеним 
карактеристикама; 

Стицање знања о биолошком дејству електричне 
струје на људски организам; 

Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама за електротерапију; 

Оспособљавање ученика за  извођење процедура 
електротерапије  и грешкама у раду. 

 

објасни карактеристике једносмерне и 
наизменичне и биолошко дејство 
електротерапије; 

објасни особине, биолошко деловање, 
технику примене и дозирање галванске, 
неофарадске, експоненцијалних,  

дијадинамичних, интерферентних и 
Д'Арсонвалових струја; 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену галванске, 
неофарадске, експоненцијалних,  

дијадинамичних, интерферентних и 
Д'Арсонвалових струја; 

 

теоријска настава 6 часова 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
средства за рад рачунар, видео 

бим пројектор 
писана припрема наставника 
линкови који се односе на 

текући модул 
истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

 

7. 

 

Сонотерапија 

Стицање знања о сонотерапији, начинима њене 
апликације, индикацијама и 
контраиндикацијама за њену примену; 

Стицање знања о начину настанка, особинама, 
врстама и биолошком дејству УЗ-а; 

Оспособљавање ученика за  примену 
сонотерапије (локална, субаквална примена 
УЗ-ка, сонофореза); 

 

објасни начин настанка, особине и врсте 
ултразвука, као и његово биолошко 
деловање; 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
сонотерапије; 

изведе  УЗ масажу, субаквалну технику, као 
и сонофорезу; 

препозна опасности и грешке при раду са 
УЗ-ом; 

 

теоријска настава 2 часа 
теоријска настава се 

реализује  у учионици 
средства за рад рачунар, видео 

бим пројектор 
писана припрема наставника 
линкови који се односе на 

текући модул 
истраживачки задаци о 
текућем модулу 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
усмено излагање 
активност на часу 
тестове знања 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 

Ученик ће знати шта је физикална медицина и поделу физикалне медицине и физикалне терапије, врсте енергије, биолошко 
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 деловање физичких агенаса и њихово дозирање, који су извори физичких агенаса и које су могуће озледе, да 

              наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену 
Ученик ће имати знање о  грађи и функцији локомоторног система и моторне јединице; појму, подели, биолошком деловању и 

дозирању кинезитерапије, као и о индикацијама и контраиндикацијама за кинезитерапију; 
Ученик ће имати знање о   термотерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству топлоте на људски организам, правилној 

примени локалних и општих термопроцедура; 
Ученик ће имати знање о  хидротерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству воде на људски организам, правилној 

примени локалних и општих хидропроцедура; 
Ученик ће имати знање 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; 
Ученик ће имати знање о  електротерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству струје на људски организам, 

опасностима и грешкама при раду, као и о индикацијама и контраиндикацијамау електротерапији; 
Ученик ће имати знање о  сонотерапији, начинима њене апликације, индикацијама и контраиндикацијама за њену примену; 
Ученик ће моћи да узме анамнезу и води  медицинску документацију, припреми амбијента и услове у којима се изводи физикална 

терапија; 
Ученика ће моћи да води толерантну комуникацију са пацијентом, његовом породицом и члановима тима; 
Ученик ће моћи да изведе апликацију парафина, леда, купки, ултразвука, електротерапијскух и фототерапијских процедура; 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Физикална медицина 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   9/15 
     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

32 64 30 

Недељни фонд часова 1 2  

Подела одељења у групе Одељење се дели на две 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; 
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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 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. 

 
 

Ред. 
број 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма  

 

1. 
 
 
 
 

Увод у физикалну 
медицину 

Стицање знања о појму и подели физикалне 
медицине и физикалне терапије; 

Стицање знања о врстама енергије, 
биолошком деловању физичких агенаса 
и њиховом дозирању; 

Стицање знања о изворима физичких 
агенаса и могућим озледама које могу 
настати; 

Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама за примену 
физичких агенаса. 

 

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. 

 

Вежбе се реализују у кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени у две групе. 
Једни на другима увежбавају практичну 
примену физикалних процедура. 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 

Кинезитерапија Стицање знања о грађи и функцији 
локомоторног система и моторне 
јединице; 

Стицање знања о појму, подели, биолошком 
деловању и дозирању кинезитерапије; 

Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама за кинезитерапију 

објасни грађу и функцију локомоторног 
система; 

објасни грађу и функцију моторне 
јединице; 

објасни биолошко деловање и дозирање 
кинезитерапије;  

класификује кинезитерапију; 
наведе индикације и контраиндикације за 

кинезитерапију. 

Вежбе се реализују у кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени у две групе. 
Једни на другима увежбавају практичну 
примену физикалних процедура 
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3. 

Термотерапија Стицање знања о термотерапији и 
криотерапији и њиховим 
карактеристикама; 

Стицање знања о биолошком дејству 
топлоте и хладноће на људски 
организам; 

Стицање знања о правилној 
примени  термопроцедура и 
криопроцедура; 

Оспособљавање ученика да апликују  
парафин, пелоид, парафанго и лед. 
 

опише и објасни карактеристике,начине 
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). 

 

Вежбе се реализују у кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени у две групе. 
Једни на другима увежбавају практичну 
примену физикалних процедура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Хидротерапија Стицање знања о хидротерапији и њеним 
карактеристикама; 

Стицање знања о биолошком дејству воде 
на људски организам; 

Стицање знања о примени локалних и 
општих хидропроцедура; 

Оспособљавање ученика за правилну 
апликацију хидротерапијских 
процедура 

опише и објасни карактеристике, начине 
апликовања и биолошко дејство 
хидротерапије; 

изведе апликацију локалних и општих 
хидропроцедура; 

изведе правилну припрему пацијента за 
хидротерапију; 

уради правилно дозирање и изведе 
подводну масажу; 

наведе и препозна контраиндикације за 
подводну масажу; 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
хидротерапије 

 
Вежбе се реализују у кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени у две групе. 
Једни на другима увежбавају практичну 
примену физикалних процедура 
 

 

5. Фототерапија Стицање знања о карактеристикама и 
изворима фототерапије; 

Стицање знања о биолошком дејству 
фототерапије; 

објасни дејство хелиотерапије, 
хромотерапије, ИР зрака, УВ зрака, 
биоптрон  лампе и ласера на људски 
организам; 

 
Вежбе се реализују у кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени у две групе. 
Једни на другима увежбавају практичну 
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Стицање знања о фотосензибилизацији и 
њеном значају; 

Стицање знања о опасностима и грешкама у 
фототерапији; 

Стицање знања о мерама заштите у 
фототерапији; 

Оспособљавање ученика за примену ИЦ, УВ 
и биоптрон лампе. 

 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
фототерапије; 

препозна опасности и грешке приликом 
примене фототерапије; 

уради заштиту себе и пацијента од штетног 
дејства зрака; 

изведе припрему пацијента и дозирање 
фототерапије; 

уради фототерапијске процедуре 
(хромотерапију, ИР, УВ зраке и 
биоптрон светлост). 

 

примену физикалних процедура 
 

6. 
 

Електротерапија Стицање знања о електротерапији и њеним 
карактеристикама; 

Стицање знања о биолошком дејству 
електричне струје на људски организам; 

Стицање знања о индикацијама и 
контраиндикацијама за 
електротерапију; 

Оспособљавање ученика за  извођење 
процедура електротерапије  и грешкама 
у раду. 

 

једносмерне и наизменичне и биолошко 
дејство електротерапије; 

објасни особине, биолошко деловање, 
технику примене и дозирање 
галванске, неофарадске, 
експоненцијалних,  

дијадинамичних, интерферентних и 
Д'Арсонвалових струја; 

наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
галванске, неофарадске, 
експоненцијалних,  

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 
заштите при раду. 

 

 
Вежбе се реализују у кабинетима практичне 
наставе. Ученици су подељени у две групе. 
Једни на другима увежбавају практичну 
примену физикалних процедура 
 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Фармацеутски техничар 

Назив предмета: Козметологија 

Разред: трећи 

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

 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у 
блоку 

64 64 30 

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе на групе (до 10 ученика у групи) приликом реализације 
 

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној 

теми/модулу ученик ће 
бити у стању да: 

 
Начини и 
поступци 

остваривања 
наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 

 Стицање знања о 
класификацији и 
основним 
карактеристикама 
појединих група 

наведе дефиницију и 
класификацију 
козметичких 
препарата; 

класификује  сировине за 

Наставни 
садржај се 
реализује 
употребом 
презентација 
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сировина за израду 
козметичких 
препарата; 

Стицање знања о 
дефиницији и 
класификацији 
козметичких 
препарата; 

Развијање свести о 
значају квалитета и 
избора сировина и 
активних материја 
за квалитет 
козметичког 
производа. 

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. 

 

и видео 
материјала о 
појединим 
козметичким 
сировинама. 
Организује се 
и радионица 
са поделом 
ђака у 
групама. 

2.  Основне технолошке операције Стицање знања о 
основним 
технолошким 
операцијама које се 
користе у изради 
козметичких и 
козметотерапијских 
препарата у 
лабораторијској и 
индустријској 

oпере и осуши посуђе и 
прибор; 

разуме и опише 
механичке операције; 

измери,уситни,просеје, 
измеша  и емулгује 
сировине у 
лабораторији; 

изведе одливање,цеђење 
и  

Наставни 
садржај се 
реализује у 
лабораторији 
уз помоћ 
комплетног 
лабораторијск
ог прибора. 
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производњи 
препарата. 

филтрацију раствора и 
екстрактивних 
препарата; 

разуме и опише топлотне 
операције; 

разуме и опише 
дифузионе 
операције; 

изведе различите методе 
екстракције. 

 

3.  Облици израде козметичких препарата Стицање знања о 
физичко-хемијским 
системима у којима 
се могу израђивати 
козметички и 
козметотерапијски 
препарати у 
лабораторији и 
индустрији 

дефинише различите 
физичко хемијске 
системе; 

опише састав, особине, 
начин израде, 
паковање  различити
х облика препарата; 

 

Наставни 
садржај се 
реализује у 
лабораторији 
уз помоћ 
комплетног 
лабораторијск
ог прибора. 
Ученици 
израђују 
различите 
типове 
препарата. 

 

 

4. 

Препарати за одржавање личне хигијене Стицање знања о 
саставу, особинама, 
изради и употреби 
препарата за 
одржавање личне 
хигијене (сапуни, 
шампони, препарати 
за суво прање косе, 
препарати за 
купање, препарати 
за негу усне 
шупљине и 
чишћење зуба, 
препарати за 

наведе састав, особине и 
објасни употребу 
препарата за 
одржавање личне 
хигијене; 

разуме улогу препарата 
за одржавање личне 
хигијене у 
свакодневном 
животу 

 
 
на основу задате 

Настава се 
реализује 
помоћу 
преентација, у 
лабораторији 
израдом 
козметичких 
препарата.   
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чишћење зубних 
протеза); стицање 
адекватних 
практичних 
вештина; 

Формирање свести о 
улози препарата за 
одржавање личне 
хогијене у 
свакодневном 
животу 

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. 

 

5. Препарати за негу, одржавање и заштиту коже и косе Стицање знања о 
саставу, особинама, 
изради и употреби 
препарата за негу, 
одржавање и 
заштиту коже и косе; 

Стицање практичних 
вештина израде 
препарата за негу, 
одржавање и 
заштиту коже и косе; 

Формирање свести о 
улози препарата за 
негу, одржавање и 
заштиту коже и косе 
у свакодневном 
животу. 

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. 

 

Настава се 
реализује 
помоћу 
преентација, у 
лабораторији 
израдом 
козметичких 
препарата на 
основу задате 
формулације. 
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6. Препарати посебне намене и козметотерапијски препарати Стицање знања о 
саставу, особинама, 
изради и употреби 
козметотерапијских 
и препарата посебне 
намене; 

Стивцање практичних 
вештина израде 
козметотерапијских 
и  препарата 
посебне намене; 

Формирање свести о 
естетском 
значају  козметотера
пијских препарата и 
препарата посебне 
намене. 

препозна  састав, особине 
и употребу појединих 
група препарата 
посебне намене; 

разуме  естетски значај 
козметотерапијских 
препарата и 
препарата посебне 
намене 

 
 
на основу задате 

формулације 
правилно изради 
поједине  козметотер
апијске и 
препарате  посебне 
намене. 

 

Настава се 
реализује 
помоћу 
преентација, у 
лабораторији 
израдом 
козметичких 
препарата на 
основу задате 
формулације. 
Градиво се 
повезује са 
употребом 
козметичких 
препарат у 
свакодневном 
животу. 

 

7. 

Препарати декоративне козметике 

Стицање знања о 
саставу, особинама, 
изради и употреби 
декоративних 
препарата; 

Стицање практичних 
вештина израде 
препарата 
декоративне 
козметике; 

Формирање свести о 
значају 
декоративних 
препарата у 
свакодневном 
животу. 

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. 

 

Настава се 
реализује 
помоћу 
преентација, у 
лабораторији 
израдом 
козметичких 
препарата за 
декорацију 
коже. 
Организује се 
и један час 
шминкања и 
употребе 
декоративне 
козметике. 
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8. Настава у блоку Стицање знања о 
индустријској 
производњи 
различитих облика 
препарата, изради 
препарата за личну 
хигијену и уклањање 
нечистоћа са коже, 
изради кремова за 
негу и масажу коже. 

опише  индустријску 
производњу 
препарата за личну 
хигијену, препарата 
за уклањање 
нечистоћа са коже, 
кремова за негу и 
масажу коже . 

Садржај се 
реализује у 
лабораторији 
или у 
различитим 
производњам
а козметичких 
производа. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: КОЗМЕТОЛОГИЈА 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 60 30 

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе дели се на групе до 10 ученика у групи 
 

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 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

 
Начини и поступци остваривања  
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 стању да: наставних програма 

 

1. 
 
 
 
 

 
Козметичке маске и паковања 

 
Стицање практичних  
вештина израде 
 козметичких маски и  
паковања; 
Формирање свести о  
значају примене маске и 
 паковања за лице у  
свакодневном животу. 

 

 
 
 
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. 

 

 Вежбе се реализује  у 
лабораторији израдом 
козметичких препарата на основу 
задате формулације.  
Oпрема, апарати, инструменти 
Активна настава 
Демонстрација 
Рад у групама 
Градиво се повезује са употребом 
козметичких препарат у 
свакодневном животу и примени у 
професионалном раду у 
козметичком салону. 
Наставник и ученици су обавезни 
да имају радну одећу и обућу. 
Ученик је обавезан да води 
дневник вежби. 
На крају модула  ученик ради тест 
практичних вештина. 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Препарати за  
заштиту коже и  
негу 
косе                                                                                                                                      
  

Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и употреби 
препарата за заштиту коже и 
негу  косе; 

Стицање практичних вештина израде 
препарата за заштиту коже и 
негу  косе; 

Формирање свести о улози 
препарата за заштиту коже и 
негу  косе  у свакодневном 
животу 

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. 

Вежбе се реализује  у 
лабораторији израдом 
козметичких препарата на основу 
задате формулације. 
Градиво се повезује са употребом 
козметичких препарат у 
свакодневном животу и примени у 
професионалном раду у 
козметичком салону. 
Наставник и ученици су обавезни 
да имају радну одећу и обућу. 
Ученик је обавезан да води 
дневник вежби. 
На крају модула  ученик ради тест 
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практичних вештина. 

 

3. 

Препарати посебне намене и 
козметотерапијски препарати 

Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и употреби 
козметотерапијских и препарата 
посебне намене; 

Формирање свести о естетском 
значају  козметотерапијских 
препарата и препарата посебне 
намене. 

опише састав, особине и употребу 
појединих група препарата посебне 
намене и 
козметотерапијских  препарата; 

на основу формулације правилно и 
самостално изради препарате  посебне 
намене; 

разуме  естетски значај 
козметотерапијских препарата и 
препарата посебне намене. 

Вежбе се реализује  у 
лабораторији израдом 
козметичких препарата на основу 
задате формулације. 
Градиво се повезује са употребом 
козметичких препарат у 
свакодневном животу и примени у 
професионалном раду у 
козметичком салону. 
Наставник и ученици су обавезни 
да имају радну одећу и обућу. 
Ученик је обавезан да води 
дневник вежби. 
На крају модула  ученик ради тест 
практичних вештина. 
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4. 

Препарати декоративне козметике Стицање знања о саставу, 
особинама, изради и употреби 
декоративних препарата; 

Формирање свести о значају 
декоративних препарата у 
свакодневном животу. 

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. 

Вежбе се реализује  у 
лабораторији израдом 
козметичких препарата на основу 
задате формулације. 
Градиво се повезује са употребом 
козметичких препарат у 
свакодневном животу и примени у 
професионалном раду у 
козметичком салону. 
Наставник и ученици су обавезни 
да имају радну одећу и обућу. 
Ученик је обавезан да води 
дневник вежби. 
На крају модула  ученик ради тест 
практичних вештина. 

 

 

 

5. 

Контрола 
квалитета 
козметичких 
препарата 

Упознавање са савременим захтевима за 
козметичке препарате; 

Стицање знања о значају контроле квалитета 
козметичких препарата, врстама 
испитивања и методама за контролу 
квалитета, законским прописима за 
контролу квалитета козметичких препарата; 

Стицање практичних вештина извођења 
појединих метода за испитивање квалитета 
козметичких препарата  (одређивање pH 
вредности козметичких препарата, patch-
тест);  

Стицање знања о значају избора амбалаже за 
стабилност и пласман козметичког 
производа; 

Формирање свести о значају  састава и 
квалитета козметичких препарата и избора 
амбалаже. 

наведе  савремене захтеве за козметичке 
препарате; 

разуме значај контроле квалитета 
козметичких препарата; 

опише  врсте испитивања и методе 
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, patch-тест); 

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. 

 

 
Наставни садржај се реализује употребом 
презентација и видео материјала о појединим 
врстама испитивања козметичких препарата. У 
лабораторији се мере параметри квалитета 
козметичких кремова са тржишта   уз помоћ 
апаратуре- центрифуге и пХ метра. 
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6. 

Настава у блоку 
(индустрија  2) 

Стицање знања о индустријској производњи 
маски 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. 

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. 

Наставна средства:  
Правилник о здравственој исправности предмета 
опште употребе и допуне;  лабораторијско 
посуђе и прибор;  готови козметички производи 
различите намене; рН-метар; микроскоп 

     Филм –индустријска производња 
 

Општи стандарди 
постигнућа  
 
 

 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ДЕРМАТОЛОГИЈА 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму објављен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  9 /   2015  година 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64 часa   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
 

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. 
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Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања наставних 
програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 
Развој, грађа и 
функције коже и 
њених аднекса 
 
 
 

Стицање знања о хистолошкој грађи коже и 
њених аднекса; 

Стицање знања о значају липоидног филма 
и пуферске способности коже; 

Стицање знања о функијама коже. 
 

схвати значај дерматологије за успешан рад 
козметичког техничара; 

дефинише основе ембриолошког развоја коже и 
њених аднекса; 

поређа по редоследу   слојеве епидермиса, 
карактеристике кератиноцита и некератиноцита у 
различитим слојевима; 

објасни  динамику и континуирано обнављање 
епидермиса; 

опише организацију и структуру дермиса; 
опише грађу и функцију подкожног масног ткива; 
опише грађу лојне жлезде, састав себума и функције 

липида епидерма; 
мери активност лојне секреције применом 

апсорпцијске технике; 
објасни структуру и фазе раста длаке; 
наведе све  функције коже; 
разуме  процесе старења коже. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
теоријску наставу   
Место реализације наставе 
Теоријска настава се 

реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава; 
Микроскопирање разних 

пресека коже; 
Мерење активности лојних 

жлезда коришћењем 
цигарет папира; 

Израда трихограма; 
Аудио-визуелна наставна 

средства; 
Дерматолошки атлас; 
Упућивати ученике да 

прикупе податке о 
структури и функцији 
коже користећи интернет 
и друге изворе; 

На крају теме ученик ради 
тест знања. 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
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праћење остварености исхода 
– усмено излагање; 

тестове знања; 

 

2. 
 
 

 

Грађа кожних лезија 

Стицање знања о механизму настанка, 
морфологији, дистрибуцији и 
локализацији  кожних ефлоресценција. 

 

објасни механизам настанка кожних ефлоресценција; 
дефинише, препозна и опише типове лезије коже, 

увежба своје визуелне способности и повеже 
теоретско предзнање са физичким прегледом 
пацијента. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
теоријску наставу   
Место реализације наставе 
Теоријска настава се 

реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава; 
Микроскопирање разних 

пресека коже; 
Мерење активности лојних 

жлезда коришћењем 
цигарет папира; 

Израда трихограма; 
Аудио-визуелна наставна 

средства; 
Дерматолошки атлас; 
Упућивати ученике да 

прикупе податке о 
структури и функцији 
коже користећи интернет 
и друге изворе; 

На крају теме ученик ради 
тест знања. 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
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исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 

– усмено излагање; 
тестове знања; 

 

3. 

 

Поремећаји коже због 
дејства спољних 
фактора 

Стицање знања о дерматозама 
узрокованим дејством механичких и 
физичких штетних фактора; 

Стицање знања о штетним дејствима 
хемијских агенаса на кожу.  

сликовито опише  основне карактеристике најчешћих 
дерматоза изазваних дејством механичких 
штетних фактора и спроводити локалну терапију и 
мере превенције;   

наведе  физичка својства и дејства оптичког зрачења на 
организам човека. Зна 
симптоматологију,  клиничку слику и терапију 
оштећења коже свим врстама зрачења;  

дефинише улогу коже у терморегулацијским 
механизмима ради очувања централне телесне 
температуре. Опише реакције коже на екстремно 
снижене и екстремно повишене 
температуре,  основне терапијске модалитете 
лечења и мере превенције; 

наведе дејства киселина, база и других хемијских 
супстанци на кожу (коагулацијску и коликвацијску 
некрозу).  

 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
теоријску наставу   
Место реализације наставе 
Теоријска настава се 

реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава; 
Микроскопирање разних 

пресека коже; 
Мерење активности лојних 

жлезда коришћењем 
цигарет папира; 

Израда трихограма; 
Аудио-визуелна наставна 

средства; 
Дерматолошки атлас; 
Упућивати ученике да 

прикупе податке о 
структури и функцији 
коже користећи интернет 
и друге изворе; 

На крају теме ученик ради 
тест знања. 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

праћење остварености исхода 
– усмено излагање; 

тестове знања; 

 
 
 
 

4. 

 
 
 

Болести изазване 
микроорганизмима 
 

Стицање знања о најчешћим бактеријским, 
вирусним, гљивичним  и паразитарним 
болестима коже; 

Стицање знања о појединим 
микробиолошким тестирањима у циљу 
дијагностиковања болести; 

Стицања знања о мерама превенције и 
заштити од заразних болести. 

наброји механизме настанка патогених ефеката 
бактерија на кожу. Наведе бактерије које чине 
нормалну флору коже; 

сликовито опише клиничке манифестације најчешћих 
инфекција коже изазваних грам „+“ позитивним 
бактеријама; 

препозна клиничке манифестације најчешћих 
инфекција коже изазваних грам „-“ негативним 
бактеријама; 

препозна основне појмове о кожним манифестацијама 
изазваних М.tuberculosis; 

објасни епидемиологију, етиологију, патогенезу и 
клиничке манифестације Лајмске болести; 

 класификује гљивичне болести коже, клиничке 
манифестације и локалне модалитете лечења и 
превенције; 

сликовито опише клиничке манифестације инфекције 
коже кандидом; 

наведе опште особине вируса; 
опише  клиничке манифестације коже код инфекције 

хуманим Herpes-simplex вирусом и Varicella-zoster 
вирусом; 

наведе узрочнике, клиничке манифестације, терапију и 
превенцију брадавица; 

наведе најчешће болести коже изазване паразитима и 
спроводи мере превенције. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
теоријску наставу   
Место реализације наставе 
Теоријска настава се 

реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава; 
Микроскопирање разних 

пресека коже; 
Мерење активности лојних 

жлезда коришћењем 
цигарет папира; 

Израда трихограма; 
Аудио-визуелна наставна 

средства; 
Дерматолошки атлас; 
Упућивати ученике да 

прикупе податке о 
структури и функцији 
коже користећи интернет 
и друге изворе; 

На крају теме ученик ради 
тест знања. 

Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 
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праћење остварености исхода 
– усмено излагање; 

тестове знања; 

 

5. 

 
 

Болести које се 
преносе полним 
контактом 

Стицање знања о значају болести које се 
преносе полним контактом и путевима 
њиховог ширења; 

Стицање знања о етиологији и 
епидемиологији сифилиса и 
компликацијама које може 
проузроковати на другим системима 
организма услед неадекватног лечења; 

Стицање знања о различитим узрочницима 
(бактеријама, вирусима, гљивицама и 
паразитима) који могу проузроковати 
болести које се преносе полним 
контактом; 

Стицање знања о значају спровођења мера 
превенција у сузбијању болести које се 
преносе полним контактом. 

класификује  болести које се преносе полник 
контактом; 

наведе  етиологију сифилиса, путеве преношења, 
клиничке манифестације, уопштено о тестовима за 
дијагностиковање и терапију; 

наведе узрочнике гонореје, начине преношења, 
клиничке манифестације код жена и мушкараца, 
компликације услед неадекватног лечења; 

опише клиничку слику гениталне инфекције 
узроковане другим бактеријама, вирусима, 
гљивицама и паразитима, предлаже методе за 
постављање дијагнозе; 

спроводи све мере превенције почев од здравственог 
просвећивања до практичне употребе средстава за 
заштиту од болести које се преносе полним 
контактом. 

На почетку теме ученике 
упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно 
учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 
теоријску наставу   
Место реализације наставе 
Теоријска настава се 

реализује у учионици или 
одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију 
наставе 
Активна теоријска настава; 
Микроскопирање разних 

пресека коже; 
Мерење активности лојних 

жлезда коришћењем 
цигарет папира; 

Израда трихограма; 
Аудио-визуелна наставна 

средства; 
Дерматолошки атлас; 
Упућивати ученике да 

прикупе податке о 
структури и функцији 
коже користећи интернет 
и друге изворе; 

На крају теме ученик ради 
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тест знања. 
Оцењивање 
Вредновање остварености 
исхода вршити кроз: 

праћење остварености исхода 
– усмено излагање; 

тестове знања; 

  
 

 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Основе клиничке медицине 

Разред: трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику"од  2014. године , број  7 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64 / 30 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе Подела одељења на групе за реализацију блок наставе – до 10 ученика у групи 
 

Циљеви предмета: 
Стицање знања о основама медицинске пропедевтике као увода у клиничке предмете; 
Стицање 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 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; 
Стицање знања о болестима дигестивног система; 
Стицање знања о болестима уринарног система; 
Стицање знања о болестима ендокриног и нервног система. 

 

 

Ред 
бр. 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  
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1. 
 
 
 
 

 

Медицинска 
пропедевтика 

Стицање основних знања o 
здрављу и болести; 

Стицање знања о начину узимања 
података о обољењу; 

Стицање знања о дијагностичким 
методама 

Стицање знања о терапији и 
рехабилитацији. 

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 су дијагностичке методе и 
процедуре. 

 

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

теоријска настава (8 часова) 
 
Место реализације наставе 

учионица 
Блок наставу (30 часова за све 

теме) реализовати на 
наставним базама- 
здравственим установама 
према програму теоријске 
наставе 

 
Препоруке за реализацију наставе 

Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
графофолије, слајдови, 
атлас, видео-презентације, 
рачунар 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 

 

 

2. 
 
 
 

 

Болести крви и 
кардиоваскуларног 
система 

Стицање основних  знања о 
анемијама; 

Стицање основних  знања о 
леукемијама; 

Стицање основних  знања о 
болестима који доводе до 

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 

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

теоријска настава (10  часова) 
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крварења; 
Стицање основних  знања о 

болестима срца: реуматској 
грозници, исхемијској болести 
срца, артеријској хипертензији  и 
поремећајима срчаног ритма; 

Стицање основних знања о 
превенцији кардиоваскуларних 
болести.  

 

хеморагијског синдрома; 
објасни мере превенције обољења 

кардиоваскуларног система; 
објасни етопатогенезу, клиничку слику, 

дијагностику и принципе лечења обољења 
кардиоваскуларног система. 

 

 
Место реализације наставе 

учионица 
Блок наставу реализовати на 

наставним базама- 
здравственим установама 
према програму теоријске 
наставе 

 
Препоруке за реализацију наставе 

Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
графофолије, слајдови, 
атлас, видео-презентације, 
рачунар 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 

 

3. 

 

Болести 
респираторног 
система 
 

Стицање знања о узроцима болести 
респираторног система и 
секундарним факторима који 
помажу њихов настанак; 

Стицање знања о превентивним 
мерама болести респираторног 
система; 

Стицање основних знања 
о  етиопатогенези, клиничкој 
слици и дијагностици обољења 
распираторног система. 

 

објасни узроке обољења респираторног система и 
мере превенциј;  

објасни најчешће симптоме и  знаке обољења 
респираторног система;  

објасни етиопатогенезу, клиничку слику и 
дијагностику обољења распираторног система. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (8 часова) 
 
Место реализације наставе 

учионица 
Блок наставу реализовати на 
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наставним базама- 
здравственим установама 
према програму теоријске 
наставе 

 
Препоруке за реализацију наставе 

Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
графофолије, слајдови, 
атлас, видео-презентације, 
рачунар 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 
4.  

 
Болести дигестивног 
система 

Стицање знања о примарним и 
секундарним етиолошким 
факторима који доводе до 
настанка болести дигестивног 
тракта; 

Стицање знања о симптомима и 
знацима обољења дигестивног 
система; 

Стицање знања о болестима 
дигестивног система; 

Стицање знања о улцерозном 
колитиси и значају исхране за 
болести дигестивног тракта. 

објасни симптоме и знаке обољења дигестивног 
система; 

објасни етопатогенезу, клиничку слику и 
дијагностику обољења дигестивног система; 

објасни мере превенције обољења дигестивног 
система; 

формира свој став о принципима здраве исхране 
и дијетама неопходним у лечењу болести 
дигестивног тракта. 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (10 часова) 
 
Место реализације наставе 

учионица 
Блок наставу реализовати на 

наставним базама- 
здравственим установама 
према програму теоријске 
наставе 
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Препоруке за реализацију наставе 

Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
графофолије, слајдови, 
атлас, видео-презентације, 
рачунар 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 
5.  

 
Болести неправилне 
исхране 

 Стицање знања о настанку 
поремећаја здравља  услед 
неправилне исхране; 

 Стицање знања о поремећајима 
метаболизма.  

објасни како се неправилна исхрана одражава на 
здравље човека; 

објасни како да превентивно делује кад су у питању 
болести неправилне исхране; 

објасни етиопатогенезу, клиничку слику и 
дијагностику обољења неправилне исхране; 

објасни етиопатогенезу и 
дијагностику             хиперлипопротеинемије. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (5 часова) 
 
Место реализације наставе 

учионица 
Блок наставу реализовати на 

наставним базама- 
здравственим установама 
према програму теоријске 
наставе 

 
Препоруке за реализацију наставе 
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Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
графофолије, слајдови, 
атлас, видео-презентације, 
рачунар 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 
6. 

 
Болести уринарног 
система 

Стицање знања о симптомима, 
знацима и превенцији обољења; 
уринарног тракта  

Стицање основних знања о узроцима, 
клиничкој слици и дијагностици 
акутне бубрежне 
инсуфицијенције;  

Стицање основних знања о узроцима, 
клиничкој слици и дијагностици 
хроничне бубрежне 
инсуфицијенције; 

Примена стечених знања у пракси.  
 

објасни   симптоме и знаке обољења уринарног 
тракта- дизурија, 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. 

 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (10  часова) 
 
Место реализације наставе 

учионица 
Блок наставу реализовати на 

наставним базама- 
здравственим установама 
према програму теоријске 
наставе 

 
Препоруке за реализацију наставе 

Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
графофолије, слајдови, 
атлас, видео-презентације, 
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рачунар 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 
7. 

 
Болести ендокриног 
и  нервног система  

Стицање знања  о болестима штитне 
жлезде, надбубрежне жлезде и 
ендокриног панкреаса; 

Стицање знања о болестима нервног 
система –епилепсија, 
паркинсонизам; 

Стицање знања о психијатријским 
болестима – депресије, неурозе и 
схизофренија. 

 

објасни патогенезу,клиничку слику, дијагностику 
обољења ендокриног система; 

објасни патогенезу, клиничку  слику и 
дијагностику обољења нервног система;  

објасни клиничку слику и дијагностику обољења 
психе; 

препозна симптоме код оболелих од наведених 
болести ендокриног и нервног система. 

На почетку модула ученике 
упознати са циљевима и исходима 
наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 

теоријска настава (10  часова) 
 
Место реализације наставе 

учионица 
Блок наставу реализовати на 

наставним базама- 
здравственим установама 
према програму теоријске 
наставе 

 
Препоруке за реализацију наставе 

Активна теоријска настава 
Настава методом 

демонстрације – 
графофолије, слајдови, 
атлас, видео-презентације, 
рачунар 
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Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ДЕРМАТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 

Разред: Четврти 

Правилник о наставном плану и програму објављен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  9 /   2015  година 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 90 30 

Недељни фонд часова 2 3  

Подела одељења у групе ДА,по 10 ученика у групи 
 

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. 
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Ред. 
број 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

 
Начела 

дерматолошке 
дијагностике и 

терапије 

Стицање знања о морфологији, 
дистрибуцији и локализацији 
промена на кожи; 

Стицање знања о начину 
прикупљања података од 
пацијента; 

Стицање знања о могућностима и 
начину спровођења 
алерголошких тестирања, 
микробиолошких анализа и 
патохистолошког налаза; 

Стицање знања о основним 
карактеристикама терапијских 
третмана, индикацијама, 
контраиндикацијама и 
нежељеним дејствима истих; 

Развијање самосталног расуђивања 
о могућностима и ограничењиа 
одређене терапијске методе; 

Стицање елементарне способности 
мануелне примене одређене 
терапије. 

 дефинише, препозна и опише типове лезије коже, 
увежбати своје визуелне способности и повезати 
теоретско предзнање са физичким прегледом 
пацијента; 

 циљано води разговор са пацијентом користећи усвојене 
кораке дерматолошке и козметолошке анамнезе; 

схвата 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; 

наводи базичне принципе примене топијске терапије у 
дерматологији и козметологији; 

разликовати у којим случајевима може деловати 
самостално, а када препоручити даљу 
специјалистичку помоћ; 

планирати и спроводи мере заштите сопственог здравља 
у току спровођења третмана; 

узима брис са места лезије за бактериолошко 
испитивање; 

спровод терапију брадавица применом течног азота и 
кирете; 

схвата потребу за континуираном едукацијом  и 
коришћење информатичких система као одговор на 
брз развитак  науке.  

На почетку модула ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Обавестити ученика да у току наставе 
вежби редовно формирају радну 
свеску.  
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе (42 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 
ученика приликом реализације 
вежби. 
Место реализације наставе 
вежбе се реализују у  Клиници за 

кожне и полне болести  
Препоруке за реализацију наставе 
На  часовима вежби  у 

клиници  ученици су обавезни да 
носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

Активна теоријска настава; 
Користити слике и шеме о 

ефлоресценцијама, аудио-
визуелна наставна средства; 

Самостално узимање анамнезе; 
Рад у малим групама; 
Ученик је обавезан да води дневник 

рада вежби;  
На крају модула  ученик ради тест 
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знања  практичних вештина 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода; 
тестове знања; 
тестове практичних вештина; 
дневнике вежби; 
утврђивање знања у току сваке 

вежбе 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поремећаји аднекса 
коже 

 

Разумевање узрока настанка акни, 
розацее и периоралног 
дерматитиса; 

Уочавање клиничких манифестација 
акни, розацее и периоралног 
дерматитиса; 

Упознавање са терапијским 
модалитетима акни, розацее и 
периоралног дерматитиса; 

Стицање знања о карактеристикама 
екриних и апокриних знојних 
жлезда, њиховој анатомији и 
физиологији; 

Стицање знања о поремећајима 
екриних и апокриних знојних 
жлезда; 

Стицање знања о различитим 
поремећајима длаке; 

Стицање знања о различитим 
поремећајима нокта. 

теорија: 
објасни  механизам настанка акни и повезује позитивну 

корелацију секрецује себума и тежине клиничке 
слике; 

идентификује карактеристичне кожне промене на лицу, 
раменима и леђима и на основу њих дијагностикује 
варијетете акне вулгарис; 

правилно процени своју улогу, буде део тима 
(дерматолог-козметичар-естетичар) 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; 

 дефинише и класификује розацеу на основу морфологије 
промена.Зна да припреми препарат и изврши 
преглед коже на Demodex folliculorum et 
brevis.Правилно  приступа болеснику зависно од 
стадијума болести и примени локалну терапију не 
превазилазећи своје стручне компетенције; 

утврди  улогу козметских препарата у настанку 
периоралног дерматитиса и препозна болест на 
основу клиничких манифестација и спроведе локалну 

На почетку модула ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Обавестити ученика да у току наставе 
вежби редовно формирају радну 
свеску  
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријска настава (34 часова) 
вежбе (18 часова) 
 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 
ученика приликом реализације: 
вежби. 
наставе у блоку 
 

Место реализације наставе 
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терапију; 
објасни утицај повезаности кваснице Pityrosporum ovale, 

хормонских, нутритивних и генетских фактора на 
настанак себороичног 
дерматитиса.Препознаје  болест на основу клиничке 
слике и спроводи локалну терапију; 

наведе најзначајније поремећаје повећане или смањене 
секреције зноја и њихове клиничке 
манифестације.Спроводи локалну топијску и 
електричну (јонтофорезу) терапију идиопатске 
хиперхидрозе; 

препознаје милиариу и спроведе најважније мере 
превенције и локалну терапију; 

 дијагностикује апокрину бромхидрозу користећи чуло 
мириса и спроводи мере за смањење присуства 
бактеријске флоре у пазушној јами; 

описује  грађу нокта и разликује промене облика, грађе, 
чврстине и боје нокта; 

уочи  и повеже да бројне дерматозе и интернистичка 
обољења могу дати промене на ноктима; 

неведе најчешће пигментне аномалије длаке узроковане 
наследним, нутритивним и хемијским утицајем; 

наведе  клиничке манифестације најчешћих структурних 
дефекта длаке; 

изведе светлодну микроскопију длачне стабљике и 
корена; 

наброји  штетна дејства хроничног кумулативног дејства 
хемијских и физичких траума на длачну стабљику 
(козметске манипулације) и спроводи мере 
превенције; 

разуме  повезаност хормонске активности, расних, 
културних и психолошких фактора и прекомерног 
пораста длака нарочито израженог код женске 
популације; 

 изабере правилан поступак за механичко одстрањење 
длака зависно од тежине клиничке слике, старосне 
доби и жеље пацијента; 

наведе  поделу алопеција засновану на морфолошким 

теоријска настава се реализује  у 
учионици или одговарајућем 
кабинету; 

вежбе се реализују у Клиници за 
кожне и полне болести.  

 
Препоруке за реализацију наставе 
На  часовима вежби  у 

клиници  ученици су обавезни да 
носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

Активна теоријска настава; 
Користити слике и шеме о 

поремећајима аднекса коже, 
аудио-визуелна наставна 
средства; 

Рад у малим групама; 
Ученик је обавезан да води дневник 

рада вежби;  
На крају модула  ученик ради тест 

знања за теорију и тест 
практичних вештина за вежбе. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода; 
тестове знања; 
тестове практичних вештина; 
дневнике вежби. 
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критеријумима (ожиљне и неожиљне), механизме 
настанка и препозна најчешће врсте алопеција; 

предлаже протокол за терапијски приступ оболелих од 
андрогенске алопеције и спроводи естетске 
корекције; 

објасни значај и улогу косе, као мерило људског изгледа 
у животу сваке особе и саветовати правилну примену 
козметичких препарата за негу косе. 

вежбе: 
•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 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 препозна 
најчешће врсте алопеција. 
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3. 

 

Кожне промене код 
поремећаја услед 

измењене 
реактивности 

Стицање знања о механизмима 
имунолошких реакција код 
поремећаја услед измењене 
реактивности организма; 

Уочавање разлике између 
одређених реакција 
преосетљивости; 

Стицање знања о узрочним 
факторима, клиничким 
манифестацијама и терапији 
уртикарије и екцематозног 
дерматитиса; 

Разумевање значаја алерголошких 
тестирања у дијагностичком 
поступку уртикарије и 
екцематозног дерматитиса; 

Стицање знања о правилној нези 
пацијената са екцематозним 
дерматитисом. 

теорија: 
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; 

схвата значај детаљно узете анамнезе за третман 
оболелих од уртикарије и екцематозног 
дерматитиса; 

прецизно  интерпретира начин спровођења 
алерголошких тестирања са суштинским 
разумевањем појединачних тестова; 

 препоручи правилну негу код пацијената са 
екцематозним дерматитисом; 

уочава разлику између контатног алергијског и 
иритативног дерматитиса. 

вежбе: 
разликује карактеристичне ефлоресценције код оболелих 

од уртикарије и екцематозног дерматитиса; 
схвата значај детаљно узете анамнезе за третман 

оболелих од уртикарије и екцематозног 
дерматитиса; 

асиситира при алерголошким тестирањима; 
правилно интерпретира начин спровођења алерголошких 

тестирања са суштинским разумевањем 
појединачних тестова; 

наведе  принципе антишок терапије. 

На почетку модула ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријска настава (8 часова); 
вежбе (12 часова). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до10 
ученика приликом реализације: 
вежби, 
наставе у блоку. 
Место реализације наставе 
теоријска настава се реализује  у 

учионици или одговарајућем 
кабинету; 

вежбе се реализују у  Клиници за 
кожне и полне болести и 
Кабинету за кожне и полне 
болести-кабинет алергологије. 

Препоруке за реализацију наставе 
На  часовима вежби  у клиници  и 

кабинету ученици су обавезни да 
носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

Активна теоријска настава; 
Користити слике и шеме о 

различитим поремећајима 
реактивности коже, аудио-
визуелна наставна средства; 

Самостално узимање анамнезе и 
статуса;  

Демонстрација алерголошких 
тестова; 

Рад у малим групама; 
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Ученик је обавезан да води дневник 
вежби;  

На крају модула  ученик ради тест 
знања за теорију и тест 
практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода; 
теоријска и практична провера знања 

на крају модула; 
тест практичних вештина; 
дневнике практичног рада; 
активности на часу и вежбама. 

 

4. 

 

Поремећаји 
кинетике и 

диференцијације 
ћелија 

 

Стуцање знања о механизмима 
поремећаја кинетике; 

Стицање знања о дијагнозним 
феноменима за успостављање 
дијагнозе псоријазе; 

Стицање знања о различитим 
клиничким облицима 
псоријазе; 

Стицање знања о најчешћим 
клиничким облицима ихтиоза; 

Стицање знања о модалитетима 
лечења ихтиоза; 

 
 
 

теорија: 
сликовито опише  клиничке манифестације псоријазе и 

провокативне факторе за њено испољавање; 
планира основне модалитете топијске терапије 

псоријазе; 
препоручи дијететску схему код оболелих од псоријазе; 
препознаје на основу клиничке слике  најчешће 

ихтиозиформне дерматозе; 
примени основна правила која помажу у нези коже у 

стањима са сувом и љуспавом кожом и/или сврабом. 
вежбе: 
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. 
 

На почетку модула ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријска настава (6 часова) 
вежбе (6 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 
ученика приликом реализације: 
вежби 
наставе у блоку 
Место реализације наставе 
теоријска настава се реализује  у 

учионици или одговарајућем 
кабинету; 

вежбе се реализују у  Клиници за 
кожне и полне болести и у 
кабинету за ПУВА терапију 

Препоруке за реализацију наставе 
На  часовима вежби  у клиници  и 

кабинету ученици су обавезни да 
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носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

Активна теоријска настава; 
Користити слике и шеме о 

различитим поремећајима 
кинетике и диференцијације 
ћелије епидерма, аудио-
визуелна наставна средства; 

Самостално узимање анамнезе и 
статуса;  

Демонстрација гратаже; 
Рад у малим групама; 
Ученик је обавезан да води дневник 

вежби;  
Указати на грешке које се појављају 

при неправилном лечењу 
На крају модула  ученик ради тест 

знања за теорију и тест 
практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода;  
теоријска и практична провера знања 

на крају модула; 
дневнике практичног рада; 
активност на часу и вежбама. 
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5. 

 
 

Поремећаји 
пигментације 

Стицање знања о унутрашљим и 
спољашњим факторима који 
утичу на промену боје коже; 

Стицање знања о 
хипопигментацијама; 

Стицање знања о 
хиперпигментацијама; 

Оспособљавање за камуфлирање 
депигментисаних поља код 
витилига; 

Стицање знања о неопходним 
мерама превенције код 
настајања хиперпигментација; 

Стицање знања о штетном дејству 
УВ зрака на кожу и очувању 
здравља. 

 

теорија: 
прецизно наведе све  чиниоце који утичу на промену боје 

коже, слузокоже и длаке; 
објасни  структуру меланоцита и механизам синтезе 

меланинских пигмента у њима; 
наброји  етиолошке чиниоце и препозна најчешће 

хипопигментације; 
наброји  етиолошке чиниоце, и на основу клиничке слике 

препозна најчешће хиперпигментације. 
вежбе: 
препоручи козметска средства за покривање 

депигментисаних поља витилига; 
апликује козметска средства за покривање 

депигментисаних поља витилига; 
спроводи активне  мере примарне и секундарне 
превенције у настајању хиперпигментација. 

На почетку модула ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријска настава (6 часова) 
вежбе (6 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 8 
ученика приликом реализације: 
вежби; 
наставе у блоку. 
Место реализације наставе 
теоријска настава се реализује  у 

учионици или одговарајућем 
кабинету; 

вежбе се реализују у  Клиници за 
кожне и полне болести и у 
кабинету за ПУВА терапију. 

Препоруке за реализацију наставе 
На  часовима вежби  у клиници и 

кабинету ученици су обавезни да 
носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

Активна теоријска настава; 
Користити слике и шеме о 

различитим поремећајима 
пигментације коже; 

Аудио-визуелна наставна средства; 
Самостално узимање анамнезе и 

статуса;  
Демонстрација 

одређивања  еритематозних 
доза; 

Рад у малим групама; 
Ученик је обавезан да води дневник 
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вежби;  
На крају модула  ученик ради тест 

знања за теорију и тест 
практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода; 
теоријска и практична провера знања 

на крају модула; 
дневнике практичног рада; 
активности на часу и вежбама. 

 
 
 

6. 

 
 

Тумори епидерма и 
аднекса коже 

Стицање знања о могућим 
узорцима појаве тумора на кож 
и и њеним аднексима 

Стицање знања различитим 
особинама бенигних и 
малигних тумора 

 
 
 
 
 
 
 
 

теорија: 
наброји  основне етиолошке факторе у настанку тумора 

коже и њених аднекса 
наброји карактеристике бенигних и малигниг тумора и 

уочавати разлике измећу њих 
препознаје најчешће туморозне формације  
препознаје  штетна дејства спољних фактора и њихову 

повезаност са појавом премалигних и малигних 
обољења 

описује  клиничку слику базалиома 
уочава  промене на младежу које указују на малигну 

алтерацију младежа у малигни меланом 
вежбе: 
уочава „сумњиве“ промене на кожи и упозори пацијента 

да се на време обрати дерматологу на детаљнији 
преглед (дерматоскопија) 

спроводи  мере превенције за уклањање штетних дејства 
фактора спољне средине на кожу разликује болесну 
од здраве коже 

схвати важност  штетних дејстава прекомерног сунчања и 
коришћење соларијума на кожу 

На почетку модула ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријска настава (6 часова) 
вежбе (6 часова) 
 

Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 
ученика приликом реализације 
вежби 
 
Место реализације наставе 
теоријска настава се реализује  у 

учионици или одговарајућем 
кабинету; 

вежбе се реализују у  Клиници за 
кожне и полне болести.  

 
Препоруке за реализацију наставе 

На  часовима вежби  у 
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клиници  ученици су обавезни да 
носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

Активна теоријска настава; 
Користити слике и шеме о 

различитим туморима  коже, 
аудио-визуелна наставна 
средства; 

Самостално узимање анамнезе и 
статуса;  

Рад у малим групама; 
Ученик је обавезан да води дневник 

вежби;  
На крају модула  ученик ради тест 

знања за теорију и тест 
практичних вештина за вежбе. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода; 
теоријска и практична провера знања 

на крају модула; 
дневнике практичног рада; 
активност на часу и вежбама. 
 

 
 

7. 

 
 
 

Настава у блоку 
 

Стицање знања о улкусној болести и 
обради ране;  

Стицање знања о најчешћим 
физикалним агенсима који се 
користе у дерматолошкој 
амбуланти; 

Стицање знања о правилном 
узимању патолошког 
материјала за микробиолошке 
и миколошке анализе; 

Стицање знања о методама 
извођења алерголошкох 

 успостави  правилну 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 

спроводи технике апликовања; физикалних агенаса са 
варијацијама при употреби истог агенса за различита 
стања; 

 асистира при узимању патолошког материјала за 
микробиолошке и миколошке анализе и спроводи 

Увежбавање практичних вештина на 
одговарајућим одељењима. 

Вежбе у блоку се изводе као 
шесточасовне јединице.  

 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
вежбе (30 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 
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испитивања код алергијских 
дерматоза. 

специјалну негу код болесника оболелих од 
пиодермија и миколошких болести; 

 припреми и апликују епикутане тестове код испитивања 
на стандардне алергене. 

ученика приликом реализације 
вежби 
 
Место реализације наставе 
вежбе се реализују у  Клиници за 

кожне и полне болести.  
Препоруке за реализацију наставе 

На  часовима наставе у блоку  у 
клиници  ученици су обавезни да 
носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

Активна теоријска настава; 
Користити слике и шеме о 

различитим  болестима коже, 
аудио-визуелна наставна 
средства; 

Самостално узимање анамнезе и 
статуса;  

Рад у малим групама; 
Ученик је обавезан да води дневник 

наставе у блоку; 
На крају наставе у блоку  ученик ради 

тест знања  практичних вештина. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 
праћење остварености исхода; 
теоријска и практична провера знања 

на крају наставе у блоку; 
дневнике практичног рада; 
активност на  вежбама током наставе 
у блоку. 

  
 

 

Образовни профил: Козметички техничар   

Назив предмета: Естетска хирургија са негом 
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Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 90 / 

Недељни фонд часова                                          2                                     3 / 

Подела одељења у групе До 10 ученика у групи   
 

Циљеви предмета: 
 
 
 

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) 

 

 

Ред. 
број 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

Општи хируршки принципи 
у организацији рада и 
организационим 
јединицамна хируршког 
одељења 

Упознавање са стањима која захтевају пружање 
неодложне прве помоћи, организацијом 
пружања као и посебностима које захтевају 
различите ситуације у акциденталним 
стањима; 

Стицање знања о начину провере животних 
функција (свести, дисања, циркулације); 

Усвајање технике прегледа п/о ради 
утврђивања знакова повреде/обољења и 
стања; 

Препознавање знакова смрти. 

објасни организацију рада 
хируршког одељења и 
организационим јединицама 
хируршког одељења; 

примени правилну вербелну и 
невербалну комуникацију 
приликом успостављања 
контакта са пацијентом; 

демонстрира узимање анамнезе од 
пацијента (у нивоу својих 
компетенција); 

наведе значај и неопходност 
болничке документације и 
тумечи   исту;   

примени опште хируршке принципе 
асепсе и антисепсе; 

На почетку модула ученике упознати 
са циљевима и исходима наставе, 
односно учења, планом рада и 
начином оцењивања 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће 
облике наставе: 
теоријску наставу (10 часова) 
вежбе (18 часова) 
 
Подела одељења на групе 
одељење се дели на три групе (до 8 

ученика) приликом реализације 
вежби 
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прикаже руковање стерилним 
материјалом и инструментима; 

 правилно обавља контролу 
стерилизације; 

спроводи метеде дезинфекције 
(дезинфекција руку);   

објасни и наведе фазе 
преоперативне припреме 
пацијента; 

дефинише појам, врсте и 
карактеристике појединих врста 
анестезије;  

наведе поступке у постоперативној 
нази болесника; 

класификује постоперативне 
компликације; 

објасни појам декубитуса  (узроке, 
превенцију, негу, лечење). 

Место реализације наставе  
Теоријска настава се реализује у 

учоници 
Вежбе се реализују на 

Војномедицинској академији и 
то на  Клиници за пластичну 
хирургију и опекотине са 
фондом од три часа недељно 

 
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рад у амбуланти 
(дијагностика, индикације 
за хируршку интервенцију, 
тријажа пацијената) 

Упознавање ученика са радом у хируршкој 
амбуланти; 

Стицање знања о дијагностичким поступцима 
који претходе хируршкој интервенцији;  

Упознавање ученика са поступцима тријаже 
амбулантних болесника; 

Стицање знања о хируршким интервенцијама 
које могу да се обављају у амбулантним 
условима; 

  

наведе редослед дијагностичких 
поступака који претходе 
хируршкој интервенцији; 

објасни поступке тријаже 
амбулантних болесника; 

дефинише хируршке интервенције 
које могу да се обављају у 
амбулантним условима; 

објасни даљи поступак са 
амбулантно оперисаним 
болесницима; 

демонстрира припрему 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то у 
амбуланти за пластичну хирургију  и 
Центру за дневну хириргију  . 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици 
 Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 
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 превијалишта за рад по 
принципима асепсе и антисепсе; 

демонстрира припрему стерилног 
хируршког сета за превијање; 

демонстрира узимање бриса ране. 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
 

 

3. 

Трансплантација коже и 
других ткива 

Стицање знања о трансплантацији коже; 
Упознавање ученика са поделом трансплантата 

по дебљини – садржају дерма и према 
даваоцу; 

 Упознавање ученика са начинима узимања 
транспаллантата; 

Стицање знања и вештина о избору и 
збрињавању давајуће регије; 

Упознавање ученика са фазама преживљавања 
трансплантата; 

Стицање  знања и  вештина постоперативне неге 
трансплантата; 

Упознавање ученика са начинима чувања 
(конзервирања) кожних трансплантата; 

Стицање знања о трансплантацији осталих 
ткива. 

 

дефинише трансплантацију коже; 
наведе поделу трансплантата по 

дебљини – садржају дерма и 
према даваоцу; 

објасни  начине узимања 
транспаллантата; 

објасни начин избора давајуће 
регије; 

 наведе редослед у збрињавању 
давајуће регије трансплатата; 

наведе фазе преживљавања 
трансплантата; 

опише и демонстрира 
постоперативну негу 
трансплантата; 

препозна начин чувања 
(конзервирања) кожних 
трансплантата; 

наведе и објасни трансплантацију 
осталих ткива. 

 

Вежбе се реализују на 
Војномедицинској академији и то 
на  Клиници за пластичну хирургију 
и опекотине. 
 Одељење се дели на групе, (до10 
ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици  
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
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4. Режњеви  Упознавање ученика са дефиницијом, 
употребом  и поделом режњева; 

Стицање знања о узроцима пропадања(некрозе) 
режња; 

Упознавање ученика са начинима узимања 
режњева; 

Стицање знања о З – пластици; 
Упознавање ученика са начином избора 

давајуће регије режња и методама 
реконструкције. 

 

дефинише шта су режњеви,наведе 
употребу и класификује поделу 
режњева; 

објасни узроке пропадања (некрозе) 
режња; 

наведе начине узимања режњева; 
објасни и препозна З – пластику; 
препозна давајућу регију режња и 

методу реконструкције; 
опише и демонстрира 

постоперативну негу режњева. 
препозна симптоме код оболелих 
од болести ендокриног и нервног 
система. 

Вежбе се реализују на 
Војномедицинској академији и то 
на  Клиници за пластичну хирургију 
и опекотине. 
 Одељење се дели на групе, (до10 
ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
 

 

5. Опекотине и смрзотине Упознавање ученика са узроцима настанка 
опекотина и патофизиологији опекотина; 

Стицање знања и  вештина указивања прве 
помоћи код опекотина; 

Упознавање ученика са начином одређивања 
процента опечене површине; 

Стицање знања о респираторним опекотинама; 
Упознавање ученика са класификацијом 

опекотина и факторима који налажу 
хоспитализацију; 

Упознавање ученика са значајем обезбеђивања 
асептичних услова у нези болесника са 

дефинише узроке настанка 
опекотина и патофизиологију 
опекотина; 

опише  вештине указивања прве 
помоћи код опекотина; 

демонстрира начин одређивања 
процента опечене површине; 

дефинише респираторне опекотине; 
 класификује опекотине и факторе 

који налажу хоспитализацију; 
објасни значај обезбеђивања 

асептичних услова у нези 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то 
на   Клиници за пластичну хирургију 
и опекотине и одељењу за 
интензивну негу . 
 Одељење се дели на групе, (до10 
ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 
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екстензивним опекотинама у интензивној 
нези; 

Упознавање ученика са значајем обезбеђивања 
асептичних услова током рада у 
превијалишту и усвајање вештина; 

 Стицање знања и вештина о превенцији 
контрактура и рехабилитацији; 

Упознавање ученика са патогенезом и поделом 
смрзотина; 

Стицање знања о ожиљцима и келоидима и 
методама терапије. 

   
 

болесника са екстензивним 
опекотинама у интензивној 
нези; 

примени услове асепсе и антисепсе 
током рада у превијалишту; 

наведе мере превенције 
контрактура и рехабилитације; 

дефинише патогенезу и поделу 
смрзотина; 

препозна ожиљке и келоиде и 
наведе методе терапије 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
 

6. Тумори коже  Упознавање ученика са врстама 
бенигних  тумора коже; 

Упознавање ученика са врстама малигних 
тумора коже; 

Стицање знања о малигном меланому; 
Упознавање ученика са планом хируршког 

лечења малигних тумора коже; 
Стицање знања о начинима превенције 

малигних тумора коже - здрави стилови 
живота.  

 

дефинише,класификује и препозна 
бенигне  туморе коже;  

дефинише,класификује и препозна 
малигне  туморе коже; 

дефинише и објасни значај 
препознавања малигног 
меланома; 

наведе план хируршког лечења 
малигних тумора коже; 

идентификује начине превенције 
малигних тумора коже; 

усвојити здраве стилове живота. 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то 
на Клиници за пластичну хирургију 
и Клиници за кожне и полне 
болести . 
Модул се реализује у корелацији са 
наставним предметом 
дерматологија са негом . 
  Одељење се дели на групе, (до10 
ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 
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свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
 

7. Реконструктивна и естетска 
хирургија лица и  врата 

Упознавање ученика са индикацијама и 
начинима извођења различитих 
реконструктивних операција очних 
капака,ушне шкољке,носа; 

Упознавање ученика са могућим 
компликацијама након одређених 
реконструктивних захвата; 

Упознавање ученика са етиологијом, 
класификацијом и лечењем расцепа усне и 
непца;  

Развијање вештина у  нези деце са расцепом 
усне и непца; 

 Упознавање ученуика са појмом, дејством, 
предностима, недостацима и могућим 
компликацијама дермоабразије; 

Упознавање ученуика са појмом, 
класификацијом, дејством, предностима, 
недостацима и могућим компликацијама 
хемијског пилинга. 

 

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 
пилингом; 

дефинише појам и наведе 
класификацију, дејство, 
предности, недостатке и могуће 
компликације хемијског 
пилинга. 

 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то 
на Клиници за пластичну хирургију. 
 Одељење се дели на групе, (до10 
ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
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8. Реконструктивна и естетска 
хирургија груди 

Упознавање ученика са индикацијама и 
начинима извођења различитих 
реконструктивнихи естетских операција 
груди; 

Упознавање ученика са могућим 
компликацијама након одређених 
реконструктивних и естетских операција 
груди;  

Развијање вештина превијања и неге пацијената 
након хируршких интервенција; 

 Упознавање ученуика са појмом гинекомастије; 
Развијање способности комуникације и култура 

дијалога са пацијентом. 
 

 наведе индикације и начине 
извођења различитих 
реконструктивних и естетских 
операција груди; 

наведе и објасни могуће 
компликације након одређених 
реконструктивних и естетских 
операција груди; 

 упореди и разликује 
реконструктивне и естетске 
операције груди; 

дефинише појам гинекомастије.  
 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то 
на Клиници за пластичну хирургију. 
 Одељење се дели на групе, (до10 
ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
 

 

9. Реконструктивна и естетска 
хирургија абдомена и 
екстремитета 

Упознавање ученика са индикацијама и 
начинима извођења различитих 
реконструктивнихи естетских операција 
абдомена и екстремитета; 

Упознавање ученика са могућим 
компликацијама након одређених 
реконструктивних и естетских операција 
абдомена;  

Развијање вештина асистирања и превијања 
пацијената након хируршких интервенција; 

 Упознавање ученуика са техникама постављања 
завоја; 

Развијање способности комуникације и култура 

дефинише индикације и начине 
извођења различитих 
реконструктивних и естетских 
операција абдомена и 
екстремитета; 

наведе и објасни могуће 
компликације након одређених 
реконструктивних и естетских 
операција абдомена; 

 упореди и разликује 
реконструктивне и естетске 
операције абдомена; 

препозна и опише појам целулита; 

Настава из  вежби се реализује на 
Војномедицинској академији и то 
на Клиници за пластичну хирургију. 
 Одељење се дели на групе, (до10 
ученика у групи 
 
Теоријска  настава се реализује у 
учионици 
Препоруке за реализацију наставе 
на часовима вежби које се реализују 

на клиници ученици су обавезни 
да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу 
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дијалога са пацијентом. 
 

опише технике липосукције. 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 
врши се кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне 

свеске 
тестове знања 
усмено излагање 
домаће задатке 
праћење развијености вештина и 

самосталности у раду 
 

     

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: Предузетништво 

Разред: четврти 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 60  
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Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Деле се у две 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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик 

ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

Предузетништво и 
предузетник   
 

Разумевање појма и 
значаја  предузетништва;  

Препознавање особености 
предузетника.  

 

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. 

На уводном часу ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика да  у току наставе 
редовно формирају радну свеску 
Реализација наставе: 
    Вежбе (60 часова) 
Методе рада: 

Радионичарски (све интерактивне методе рада) 
Подела одељења на групе 
      Одељење се дели на 2 групе 
      (2 наставника) 
Место реализације наставе 
      Вежбе се реализују у кабинету /  
      учионици  
Препоруке за реализацију наставе 
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 Дати пример успешног предузетника и/или позвати 
на час госта – предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима или посета 
успешном предузетнику и вођење интервјуа са 
њиме. За потребе праћења и напредовања 
ученици или пишу есеј на тему успешног 
предузетника или праве есеј у форми кратког 
филма у Movie Maker – у или неком сличном 
програму. 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развијање и 
процена  пословних 
идеја, маркетинг план 

Развијање способности за уочавање, 
формулисање и процену; 
пословних идеја   

Упознавање ученика са елементима 
маркетинг плана; 

Развијање смисла за тимски рад.  
 

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.  

 

Користити олују идеја и вођене дискусије да се 
ученицима помогне у креативном смишљању 
бизнис идеја и одабиру најповољније. 
Препоручити ученицима да бизнис идеје траже у 
оквиру свог подручја рада али не инсистирати на 
томе. Ученици се дела на групе окупљене око 
једне пословне идеје у којима остају до краја. 
Групе ученика окупљене око једне пословне 
идеје врше истраживање тржишта по 
наставниковим упутствима, користећи гугл 
упитник. Пожељно је посетити и неку пригодну 
манифестацију, сајам или неки музеј, као и 
остваривати сарадњу на локалном нивоу кроз 
мотивисање ученика да се активно укључују и 
кроз ваннаставне активности учешћем на некој 
радионици или такмичењу у оквиру предмета. 

За потребе праћења ученика и њиховог напредовања, 
ученици могу добијати и радне листове и друге 
адекватне материјале преко гугл учионице. 
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3. 

Управљање и 
организација, 
правни оквир за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 
 

Упознавање ученика са суштином 
основних менаџмент функција и 
вештина; 

Упознавање ученика са 
специфичностима управљања 
производњом/услугама и 
људским ресурсима; 

Упознавање ученика са значајем 
коришћења информационих 
технологија за савремено 
пословање; 

Давање основних упутстава где доћи 
до неопходних информација. 

 

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. 

 

Препоручене садржаје по темама ученик савладава 
на једноставним примерима уз помоћ 
наставника  

Методе рада: 
Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 

Давати упутстава ученицима где и како да дођу до 
неопходних информација. Користити сајтове за 
прикупљање информација (www.apr.gov.rs.,  

        www.sme.gov. rs.  и други).  
Посета социјалним партнерима на локалном нивоу 

(општина, филијале Националне службе за 
запошљавање, Регионалне агенције за развој 
малих и средњих предузећа, Привредне коморе 
Србије и сл.) 

Користити гугл учионицу као значајан ресурс за 
давање примера из пословне праксе, решавање 
задатака, попуњавање радних листова. 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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4. 

Економија пословања, 
финасијски план 
 

Разумевање значаја биланса стања, 
биланса успеха и токова 
готовине као најважнијих 
финансијских извештаја у бизнис 
плану; 

Препознавање профита/добити  као 
основног мотива пословања; 

Разумевање значаја ликвидности у 
пословању предузећа. 

 

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. 

 

Користити формулар за бизнис план Националне 
службе запошљавања. 

Користити најједноставније табеле за израду биланса 
стања, биланса успеха и биланса новчаних 
токова. 

Обрадити садржај на најједноставнијим примерима 
из праксе 

 Израда основне пословне документације: CV, 
мотивационо писмо, молба, жалба, извештај, 
записник у електронској форми преко гугл 
учионице или пословног мејла. 

 
 
 
Методе рада: 

Мини предавања 
Симулација  
Студија случаја 
Дискусија 

 

 

 

5. 

Ученички пројект-
презентација 
пословног плана 

 

Оспособити ученика да разуме и 
доведе у везу све делове бизнис 
плана; 

Оспособљавање ученика у 
вештинама презентације бизнис 
плана 

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. 

Ученички пројект-презентација пословног плана: 
Оспособљавање ученика за самооцењивањем при 
презентацији бизнис плана по групама. Према 
могућности наградити најбоље радове. У 
презентацији користити сва расположива средства за 
визуализацију а посебно презентацију у Power point –
у, као и коришћење других сличних програма попут 
Prezi и Canva. 
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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, 

организационо-производни и финансијски план) 
израду коначне верзије бизнис плана 
презентацију 

 
Оквирни број часова по темама 
Предузетништво и предузетник 8 часова  
Развијање и процена  пословних идеја, маркетинг 

план 16 часова  
Управљање и организација 16 часова  
Економија пословања 10 часова  
Ученички пројект –  

         презентација пословног    
         плана 10 часова  
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: ИНФЕКТОЛОГИЈА 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму објављен у  
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   9/2015     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
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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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма  

 

1. 
 
 
 
 

Општа 
инфектологија 

Стицање знања о агенсу, путу ширења, 
природном току и патогенези , дијагностици 
и савременим могућностима терапије 

Стицање знања о специфичним мерама 
превенције и мерама за спречавање и 
сузбијање заразних болести. 

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. 

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

Облици наставе 
Предмет  се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава (64 часова) 

Место реализације наставе 
учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
При објашњавању поделе 

болести према путевима 
ширења, објаснити 
доминантан или најчешћи пут 
ширења. 

Препоручује се да се током првe 
две теме на сваком часу 
ученицима уведу два-три 
нова  термина  

Користити колор-постере,  видео-
презентације ради 
визуализације појединих 
тематских јединица. 

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак. 
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Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Респираторна 
обољења 
 

Стицање знања о епидемиолошким 
карактеристикама обољења чије је улазно 
место слузница респираторног тракта; 

Стицање знања о инфективном агенсу, 
инкубацији  клиничкој слици, дијагнози, 
терапији и мерама заштите ове групе 
обољења 

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. 

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

Облици наставе 
Предмет  се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава (64 часова) 

Место реализације наставе 
учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
При објашњавању поделе 

болести према путевима 
ширења, објаснити 
доминантан или најчешћи пут 
ширења. 

Препоручује се да се током првe 
две теме на сваком часу 
ученицима уведу два-три 
нова  термина  

Користити колор-постере,  видео-
презентације ради 
визуализације појединих 
тематских јединица. 

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
тестове знања 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 

 

3. 

Цревна обољења Стицање знања о епидемиолошким 
карактеристикама обољења, чије је улазно 
место слузница дигестивног тракта; 

Стицање знања о инфективном агенсу, 
инкубацији,  клиничкој слици, дијагнози, 
терапији и мерама заштите од ове групе 
обољења. 

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; 
објасни важност примене општих мера заштите 

од ове групе обољења. 

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

Облици наставе 
Предмет  се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава (64 часова) 

Место реализације наставе 
учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
При објашњавању поделе 

болести према путевима 
ширења, објаснити 
доминантан или најчешћи пут 
ширења. 

Препоручује се да се током првe 
две теме на сваком часу 
ученицима уведу два-три 
нова  термина  

Користити колор-постере,  видео-
презентације ради 
визуализације појединих 
тематских јединица. 

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
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домаћи задатак 

 

4. 

Векторска 
обољења 
 

Стицање знања о епидемиолошким 
карактеристикама обољења чије је улазно 
место кожа;. 

Стицање знања о инфективном агенсу, 
инкубацији,  клиничкој слици, дијагнози, 
терапији и мерама заштите 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. 

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

Облици наставе 
Предмет  се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава (64 часова) 

Место реализације наставе 
учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
При објашњавању поделе 

болести према путевима 
ширења, објаснити 
доминантан или најчешћи пут 
ширења. 

Препоручује се да се током првe 
две теме на сваком часу 
ученицима уведу два-три 
нова  термина  

Користити колор-постере,  видео-
презентације ради 
визуализације појединих 
тематских јединица. 

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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5. 

Антропозоонозе Стицање знања о епидемиолошким 
карактеристикама обољења које се преносе 
са животиња на људе, а могу да имају једно 
или више улазних места; 

Стицање знања о инфективном агенсу, 
инкубацији,  клиничкој слици, дијагнози, 
терапији и мерама заштите ове групе 
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.; 

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

Облици наставе 
Предмет  се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава (64 часова) 

Место реализације наставе 
учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
При објашњавању поделе 

болести према путевима 
ширења, објаснити 
доминантан или најчешћи пут 
ширења. 

Препоручује се да се током првe 
две теме на сваком часу 
ученицима уведу два-три 
нова  термина  

Користити колор-постере,  видео-
презентације ради 
визуализације појединих 
тематских јединица. 

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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6. 

Посебне заразне 
болести 

Стицање знања о заразним болестима које је, по 
епидемиолошким карактеристикама и 
класификацији тешко сврстати у неки од 
поменутих подела; 

Стицање знања о инфективном агенсу, 
инкубацији,  клиничкој слици, дијагнози, 
терапији и мерама заштите ове групе 
обољења; 

Стицање знања о евентуалној појави нових 
заразних болести. 

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. 
 

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

Облици наставе 
Предмет  се реализује кроз следеће 

облике наставе: 
теоријска настава (64 часова) 

Место реализације наставе 
учионица 

Препоруке за реализацију наставе 
При објашњавању поделе 

болести према путевима 
ширења, објаснити 
доминантан или најчешћи пут 
ширења. 

Препоручује се да се током првe 
две теме на сваком часу 
ученицима уведу два-три 
нова  термина  

Користити колор-постере,  видео-
презентације ради 
визуализације појединих 
тематских јединица. 

Саветује се да наставник задаје 
домаћи задатак. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
тестове знања 
усмено излагање 
активност на часу 
домаћи задатак 
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НЕДОСТАЈЕ КУЛТУРА ТЕЛА 

Образовни профил: Козметички  техничар 

Назив предмета: Медицинска информатика 

Разред: четврти 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 60  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе да 
 

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној 

теми/модулу ученик ће 
бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

МЕДИЦИНСКА 
ИНФОРМАТИКА 

 

Разумевање појма медицинске 
информатике;  

Сагледавање значаја информација 
и информатике у медицини.  

 

дефинише појам 
медицинске 
информатике; 

да сагледа значај 
информатике у 
медицинским 
исраживањима и 
медицинској 
пракси; 

 

   На уводном часу ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања/ обавезом ученика да  у току 
наставе  

Реализација наставе: 
    
 вежбе (60 часова) 
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Методе рада: 
индивидуални и групни рад 
(све интерактивне методе рада) 

 
 
 

Подела одељења на групе: 
      Одељење се  дели на  групе (до 15 ученика) 
      

Место реализације наставе 
      вежбе се реализују информатичком              
       кабинету. 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕДИЦИНСКИ ПОДАЦИ И 
МЕДИЦИНСКЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Развијање способности за 
уочавање, разлике између 
медицинског податка и 
медицинске информације; 

Упознавање ученика са врстама 
медицинских информација;   

Упознавање ученика са важношћу 
тачних и правовремених 
медицинских информација за 
превенцију болести; 

Упознавање ученика са важношћу 
тачних и правовремених 
медицинских информација за 
успешан исход лечења. 

 

сагледа разлику 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 

 

Медицински подаци и медицинске информације: На 
основу дискусије са ученицима утврдити са којим су 
се врстама медицинских података сретали у 
досадашњем школовању. Навести их да присете свих 
врста медицинских података са којима су се сретали 
у наставним базама (домовима здравља, клиникама, 
старачким домовима). У виду PowerPoint 
презентације и слика приказати поједине 
медицинске податке ЕКГ, ЕЕГ, ултразвучни снимак, 
ренгенстки снимак, аудио запис... Научити их када 
медицински податак постаје медицинска 
информација. Кроз дискусију доћи до правила 5П 
(права информација, о правом пацијенту, правој 
особи, на правом месту и у право време).  

 
 
 
Методе рада: 

Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија. 
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3. 

 

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У 
ЗДРАВСТВУ 

 

Упознавање ученика са местима и 
значајом примене рачунара у 
здравству; 

Упознавање ученика са предностима 
и недостацима електронског 
здравственог картона; 

Оспособљавање ученика за 
уношење неких медицинских 
података у одређени 
апликативни програм у области 
здравства 

 

наведе места примене 
рачунара у 
здравству; 

објасни предности 
електроског над 
класичним 
(папирним) 
здравственим 
картоном; 

зна нивое примене 
рачунара у 
медицини; 

зна да уноси медицинске 
податке у неки 
апликативни 
програм у области 
здравства. 

 

Примена рачунара у здравству:  
Препоручене садржаје по темама ученик савладава кроз 

разговор о применама које су ученици видели у 
наставним базама. 

Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Симулација рада лекарске ординације, апотеке... (у 
зависности од демо програма коју наставник 
обезбеди) 

 
 

 

4. 

 

ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ 
(ЗИС) 

 

Разумевање појма здравствено 
информационог система; 

 
 
 
Сагледавање предности ЗИС-а у 

односу на традиционални 
здравствени систем; 

 
 
 
 
Разумевање значаја заштите и 

безбедности у ЗИС-у. 
 

објасни појам ЗИС-а; 
 
 
 
направи поређење 

између 
традиционалног 
здравственог 
система и ЗИС-а; 

 
 
 
сагледа улогу и место 

пацијента и 
здравственог 
радника у ЗИС-у; 

 
 
 

Здравствени информациони систем (ЗИС): 
Препоручене садржаје по темама ученик савладава кроз 

разговор о применама ЗИС-а које су ученици видели 
у наставним базама. 

Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Приказ једног упрошћеног ЗИС-а. 
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сагледа значај 

сигурности и заштите 
података у ЗИС-у. 

 

 

5. 

 

ПРИМЕНА САВРЕМЕНЕ 
ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ДИЈАГНОСТИКОВАЊУ 

Разумевање значаја примене 
савремене информационо-
комуникациона технологике у 
превенцији и дијагностиковању 
болести; 

 
 
 
Сагледавање принципа 

функционисања савремених 
информационо-комуникационих 
уређаја. 

 

сагледа значај савремене 
иформационо-
комуникационе 
технологије у 
дијагностиковању; 

 
 
 
сагледа предност 

компјутеризоване 
томографије над 
класичним 
ренгендским 
снимком; 

 
 
 
 
објасни примену 

магнетне резонанце, 
ултазвука и 
виртуелне 
ендоскопије. 

 

Примена рачунара у дијагностиковању: 
Препоручене садржаје по темама ученик савладава кроз 

разговор о применама рачунара у 
дијагностиковању  које су ученици видели у 
наставним базама. 

Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 

Различити прикази примене рачунара у 
дијагностиковању. 
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6. 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Разумевање појма телемедицине; 
 
 
 
Сагледавање значаја телемедицине 

у савременој медицини;  
 
 
 
 
Разумевање значаја телемедицине у 

ургентној медицини. 
 

објасни појам 
телемедицине; 

 
 
 
разликује методе 

телемедицине; 
 
 
 
 
сагледа предности и 

недостатке 
телемедицине у 
односу на класичну 
телемедицину; 

 
 
 
разуме значај 

телемедицине у 
ургентној медицини. 

 

Телемедицина: 
Препоручене садржаје по темама ученик савладава кроз 

разговор о примени телемедицине за коју ученици 
најчешће сазнају из средстава јавног информисања. 

Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Ученици раде семинарски рад: „Најзанимљивији 
примери примене телемедицине у свету.“ 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
активност ученика на часу 
редовност и прегледност радне свеске 
домаће задатке 
тестове знања 
практичног рада на рачунару 

 
Оквирни број часова по темама 
Медицински подаци и медицинске информације: 8 

часова вежби 
Медицински подаци и медицинске информације: 10 

часова вежби 
Примена рачунара у здравству: 10 часова  вежби 
Здравствени информациони систем (ЗИС): 10 

часова  вежби 
Примена рачунара у дијагностиковању: 10 

часова  вежби 
Телемедицина: 10 часова  вежби 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 

 

 

Образовни профил: Козметички техничар 

Назив предмета: исхрана 

Разред: Четврти  
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Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
 

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 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити 

у стању да: 

 
Начини и поступци 

остваривања 
наставних програма 

 

 

1. 
 
 
 
 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И 
ПЛАНИРАЊЕ ПРАВИЛНЕ 
ИСХРАНЕ И ЗДРАВСТВЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

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  здравствене безбедности хране.  

 

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. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ИСХРАНА РАЗЛИЧИТИХ 
КАТЕГОРИЈА ЗДРАВИХ ЉУДИ 

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. 

 

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 ИСХРАНЕ 

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.  

 

препозна најважније поремећаје настале 
неправилном исхраном; 

знати најважнија тровања храном; 
примени начине превенције ових 

поремећаја здравља. 
 

 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

ИСХРАНА БОЛЕСНИХ 

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.  

 

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. 

 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
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Масер 
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Образовни  профил:   МАСЕР 

  
  
  
 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 15 2   480 64   30 9     297       6     156       933 64   30 1027 

1.  Српски језик и књижевност 3     96       2     66       2     52       214       214 

2. Страни језик 2     64       2     66                     130       130 

3. Физичко васпитање 2     64       2     66       2     52       182       182 

4. Математика 2     64       2     66       1     26       156       156 

5. Рачунарство и информатика   2     64                                   64     64 

6. Биологија 2     64                                   64       64 

7. Музичка култура             30                                   30 30 

8. Географија               1     33                     33       33 

9. Физика 2     64                                   64       64 

10. Историја 2     64                                   64       64 

11. Социологија са правима грађана                             1     26       26       26 

A2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 9 5   288 160   120 15 6   495 198   120 8 16   208 416   240 991 774   480 2245 

1. Латински језик 2     64                                   64       64 

2. Анатомија и физиологија 3     96                                   96       96 

3. Хемија 1     32                                   32       32 

4. Прва помоћ             60                                   60 60 

5. Основи неге и рехабилитација 1 2   32 64                                 32 64     96 

6. Масажа 2 3   64 96   60 2 4   66 132   60 2 10   52 260   180 182 488   300 970 

7. Познавање препарата               1     33                     33       33 

8. Хигијена и здравствено васпитање               2     66                     66       66 

9. Микробиологија са епидимиологијом               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   60 159 
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15. Дерматологија са негом                             2 2   52 52     52 52     104 

16. Основи клиничке медицине                             2 2   52 52   60 52 52   60 164 

17. Исхрана                             2     52       52       52 

18. Предузетништво                                2     52       52     52 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     32       2     66       2     52       150       150 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1     32       1     33       1     26       91       91 

2. Изборни предмет према програму образовног профила**               1     33       1     26       59       59 

Укупно А1+А2+Б 25 7   800 224   150 26 6   858 198   120 16 16   416 416   240 2074 838   510 3422 

Укупно 32 1174 32 1176 32 1072 3422 

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

Листа изборних предмета 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

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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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014.  година ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

96 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

169. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
170. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
171. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
172. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
173. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
174. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
175. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
176. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
177. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
178. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
179. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
180. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
181. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
182. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теме ученик ће бити у 

 
Начини и поступци остваривања наставних 
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стању да: програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Увод у проучавање 
књижевног дела 

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

 разликује врсте уметности и њихова 
изражајна средства 

 објасни појам и функцију 
књижевности као уметности и однос 
књижевности и других уметности 

 наведе научне дисциплине које се 
баве проучавањем књижевности 

 познаје књижевне родове и врсте и 
разликује њихове основне одлике 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 
лик и идеју у књижевном делу 

 износи своје утиске и запажања о 
књижевном делу, тумачи његове 
битне чиниоце и вреднује га 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице („Први пут с оцем 
на јутрење“, „Антигона“, „Туга“ укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

здравственом психологијом, грађанским 
васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 
 Увод у проучавање књижевног дела (12 

часова) 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 

Књижевност старог 
века 

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

 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 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
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 тумачи и вреднује уметничке 
чиниоце у обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке 
књижевности старог века 
 

позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Поједине наставне јединице ( „Антигона“, 
„Гилгамеш“, „Илијада“) укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем... 

Оквирни број часова по темама 

 Књижевност старог века (10 часова) 
 

 

 
 
3. 

Средњовековна 
књижевност 

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

 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 

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

 Посета Музеју Српске Православне цркве као 
час систематизације и утврђивања наставне 
теме. 

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, стручним предметима 
Оквирни број часова по темама 

 
 Средњовековна књижевност  
      (11 часова) 
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4. Народна књижевност Указивање на народну 
књижевност као израз 
колективног мишљења и 
осећања, ризницу народних 
обичаја, кодекс етичких норми 

 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 

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

 Народна књижевност се може обрадити по 
мотивима (рад у групама) 

  Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Поједине наставне јединице ( „Хасанагиница“, 
„Диоба Јакшића“) укључене су у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“, 
ради развијања компетенција демократске 
културе. 

 Корелација са историјом, географијом, 
верском наставом... 

Оквирни број часова по темама 

 Народна књижевност (11 часова) 
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5. Књижевност 
хуманизма и 
ренесансе 

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

 наведе најзначајније представнике и 
њихова дела 

 објасни значење појмова хуманизам 
и ренесанса 

 наводи и на 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 
 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. Такође је ову 
наставну тему могуће обрађивати током целе 
школске године, па на пример структуру и 
одлике  драмског дела обрадити на примеру 
„Ромеа и Јулије“, а структуру и одлике лирске 
и епске народне песме обрадити током 
реализације теме Народна књижевност 

 Корелација са историјом, географијом, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Хуманизам и ренесанса (9 часова) 
 

 

6. Општи појмови о 
језику 

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

 објасни функцију језика и појам 
језичког знака 

 разуме природу модерног 
књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 
језика до 19. века 

 наведе дисциплине које се баве 
проучавањем језичког система 

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

Оквирни број часова по темама 

 Општи појмови о језику (6 часа) 
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7.  Фонетика Стицање знања из области 
фонетике (фонологије) и 
морфофонологије 
књижевног језика и 
способности да се та знања 
примене у говору и писању. 

 

 уме да се служи правописом 
 разликује гласовне алтернације 
 влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 
језика и да га примењује у говору 

   

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

Оквирни број часова по темама 

 Фонетика (9 часова) 
 

8.  Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

 примени знања о гласовним 
алтернацијама у складу са језичком 
нормом 

 примени употребу великог и малог 
слова у складу са језичком нормом 

 подели речи на крају реда у складу са 
језичком нормом 

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

 Наставна тема блиско повезана са аквионим 
планом пројекта „Квалитетно образовање за 
све“, као и предметом Српски језик и вештине 
комуникације. 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис  (9 часова) 
 

9.  Култура изражавања Оспособљавање ученика да 
користе различите облике 
казивања и функционалне 
стилове 

 опише стања, осећања, 
расположења, изрази ставове, донесе 
закључке у усменом и писаном 
изражавању 

 разликује функционалне стилове 
 препозна и примени одлике 

разговорног и књижевноуметничког 
функционалног стила 

 попуњава формуларе, уплатнице, 
захтеве и слично у складу са језичком 
нормом 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (19 часова) 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
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 препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
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невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
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условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
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СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
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максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
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говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Први 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе нема поделе 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
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 

 
-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 

 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 

Наставни програм се остварује у условима 
неопходним за савремени приступ реализације 
наставе. 
У реализацији су доступна средства савремене 
технологије,почев од ,,паметне табле,,беле 
табле,пројектора,цд плејера и коришћење 
интернета. 
Ученици традиционално учествују на 
међународном такмичењу HIPPO,a од 2022 
године новина је и такмичење International Europe 
Day Contest. 
Настава се иѕводи у корелацији са другим 
предметима,и то Српским 
језиком,Социологијом,Биологијом,Географијом. 
Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 
комуникације; инсистира на употреби  циљног 
језика у учионици у добро осмишљеним 
контекстима од интереса за ученике; 
претпоставља примену тзв. Teacher talk,  одн. 
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позната спортска 
такмичења 

 

 

 Живот и дела 
славних људи ХХ 
века (из света 
науке, културе ) 
 

 Медији 
(штампа, 
телевизија ) 

 

 

 Иинтересантн
е животне приче и 
догађаји 
  

 Свет 
компјутера(распро
страњеност и 
примена ) 

 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 људски 
организам, делови 
тела, органи и 
њихове функције 
 

 болести, 
симптоми и 
знакови, лечење 

 

 

 прва помоћ 
код незгода и 
несрећа 
 

 
Оспособљавање ученика за 
писање краћих текстова 
различитог садржаја 
 
-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 

 

и коришћење) 
   

 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.) 
 

 

прилагођавање говорне делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  инсистира 
на комуникативном аспекту употребе језика, одн. 
на значењу језичке поруке, а не толико на 
граматичној прецизности исказа; претпоставља да 
се знања ученика мере прецизно дефинисаним 
релативним, а не толико апсолутним 
критеријумима тачности. 
Један од кључних елемената комуникативне 
наставе је и социјална интеракција кроз рад у 
учионици. Она се базира на групном или 
индивидуалном решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више комплексним 
задацима. У тим задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се унапређује 
квантитет језичког материјала који је неопходан 
услов за било које учење језика.  
Такозвана комуникативно-интерактивна 
парадигма у настави страних језика, између 
осталог, укључује и следеће  
компоненете:  

 усвајање језичког садржаја кроз циљано 
и осмишљено учествовање у друштвеном 
чину 

 поимање наставног програма као 
динамичне, заједнички припремљене и 
ажуриране листе задатака и активности  

  наставник је ту да омогући приступ и 
прихватање нових идеја  

 ученици се третирају као одговорни, 
креативни, активни учесници у друштвеном 
чину 

  уџбеници су само један од  ресурса; осим 
њих препоручује се и примена других извора 
информација и дидактичких материјала, 
поготову кад је реч о стручним темама  

 учионица постаје простор који је могуће 
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 средства, 
сировине, 
препарати, 
лекови; 

 

 

 прибор за рад: 
инструменти, 
уређаји опрема; 
 

 гране 
медицине/стомат
ологије; 

 

 

 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 

реструктурирати из дана у дан  

      Важан циљ у учењу страног језика у средњим  
стручним школама је овладавање језиком струке, 
и то у оноликој мери која је неопходна  да се језик 
користи ради  информисаности  и 
оспособљености за једноставну комуникацију у 
усменом и писаном облику на страном језику. Тај 
сегмент наставе страног језика који се 
прогресивно увећава од 20 до 50% током 
четворогодишњен образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима везаним за 
квалификације струке. Неопходно је да стручна 
тематика која се обрађује на страном језику прати 
исходе појединих стручних предмета и буде у 
корелацији са њима. Реализација наставе језика 
струке се много више огледа у развијању 
рецептивних вештина него продуктивних јер је 
сврха учења страног језика, у првој линији, 
усмерена на то  да се ученици оспособе да прате 
одређену стручну  литературу у циљу 
информисања, праћења иновација и достигнућа у 
области струке, усавршавања и напредовања.  
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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 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће 
спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.3. Схвата општи 
смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата смисао 
прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор 
ритам излагања). 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. 2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 
обавештења, кратке новинске вести ). 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у 
текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, јеловник и сл.). 
 2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа 
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2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).  
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.  
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
 2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).  
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.  
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања.  
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).  
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 2.СТ.1.4.3. 
Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл.  
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава.  
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Математика 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64  часа   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:  :  1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                       2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми  ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 

 
 

ВЕКТОРИ 

 
 
Стицање основних знања о 
векторима 

 дефинише појам векторa  

 објасни појмове правац, смер и 
интензитет вектора 

 изврши операције са векторима 
(сабирање и  одузимање вектора, 
производ броја и вектора) 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
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 наставе: 
 теоријска настава (66 часова). 
 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање; 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика; 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
 упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 
технологија.  

 

 Вектори: нагласити разлику између скаларних 
и векторских величина. Истаћи повезаност са 
физиком – силе, брзина, убрзање су векторске 
величине, итд. 

 

 Реални бројеви: нагласити затвореност 
операција у одређеним скуповима и потребу 
да се постојећи скуп прошири новим. Садржаје 
о грешкама повезати са стручним предметима,  
израчунавати апсолутну и релативну грешку 
конкретних мерења. 

 

 Пропорционалност: користити  што више 
конкретних примера из живота и струке ( нпр. 
примена рачуна мешања и процената код 
раствора). 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

 Проширивање знања о 

скупу реалних бројева 

 Упознавање са 

појмовима апсолутна 

и релативна грешка 

 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 релативну грешку 
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 Рационални алгебарски изрази: тежиште 
треба да буде на разноврсности идеја, сврси и 
суштини трансформација полинома и 
алгебарских разломака, а не на раду са 
компликованим изразима. 

 

 Геометрија: инсистирати на прецизности, 
уредности и правилној терминологији.  

 

 Линеарне једначине и неједначине: истаћи 
повезаност између аналитичког и графичког 
приказа функције. Садржаје повезати са 
одговарајућим садржајима хемије, физике и 
примерима из свакодневног живота. 

  

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

13. активност ученика на часу; 
14. усмену проверу знања; 
15. писмену провера знања; 
16. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

  Вектори 6 часа 

  Реални бројеви 9 часова 

  Пропорционалност 14 часова 

 Рационални алгебарски изрази  13   часова 

  Геометрија  14 часова 

 Линеарне једначине и неједначине  13часова 
 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 
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3. 

 
 
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

   Проширивање знања о 
пропорцијама и 
процентном рачуну 

 Оспособљавање за 

примену пропорција и 

процената на 

решавање реалних 

проблеме 

 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 
пропорционалност две величне , 
примени je при решавању 
једноставних проблема и.  прикаже 
графички 

 реши проблем који се односи на 
мешање две компоненте 

одреди непознату главницу, проценат 
или процентни износ 

 

 
 
 

4. 

 
 

РАЦИОНАЛНИ  
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

 

 Проширивање знања о 
полиномима 
 

 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 
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5. 

 
 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 Проширивање знања  о 
геометрији 
 
 

 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 непознатих 
елемената четвороугла 
формулише Талесову теорему и  
примени је на поделу дужи на n 
једнаких делова 
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6. 

 
 
 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 
И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 Проширивање знања о 
линеарној једначини, 
нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 
графика функције и његову 
примену 
Примена знања о 
линеарним једначинама, 
системима и неједначинама 
на реалне проблеме 

 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 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
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томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
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Образовни 
профил: 

Масер 

Назив предмета: Рачунарство и информатика 

Разред: Први 

Правилник о наставном плану и програму. Сл. Гласник РС- Просветни гласник број 110-00-213/2019-03 / 10.7.2019. 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 64  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Да 

Циљеви предмета:  
 
 

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

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Основе 
рачунарске 
технике 

Оспособљавање ученика за коришћење 
основних могућности рачунарског 
система 

 класификује фазе историјског 
развоја рачунара 

 наведе примере употребе 
рачунара у свакодневном животу 

 дефинише појмове хардвера и 
софтвера 

 објасни Фон Нојманов модел 
рачунара 

 разликује  јединице за меру 
количине података 

 разликује основне компоненте 
рачунара 

 разликује факторе који утичу на 
перформансе рачунара 

 разликује врсте софтвера 

● Потребно је објаснити градацију „податак-
информација-знање” и утврдити значај информатике у 
прикупљању и чувању података, трансформацији у 
корисну информацију и интеграцији у знање 

● Кодирање карактера и кодне схеме (ASCII, Unicode) 
могуће је обрадити и уз тему Текст процесор 

● корисно је да се ученицима укаже на једноставне 
кварове које могу сами препознати и отклонити 

● уводећи опште појмове, на пример: капацитет 
меморије, брзина процесора, наставник треба да 
упозна ученике са вредностима ових параметара на 
школским рачунарима (користећи „контролну таблу” 
оперативног система) 
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 дефинише оперативни систем 
(ОС) и наводи његове главне 
функције 

 подешава радно окружење ОС 

 хијерархијски организује 
фасцикле и управља фасциклама и 
датотекама 

 разликује типове датотека 

 користи текст едитор 
оперативног система 

 црта помоћу програма за 
цртање у оквиру ОС 

 инсталира нови софтвер 

 компресује и декомпресује 
датотеке и фасцикле 

 обезбеђује  заштиту рачунара 
од штетног софтвера 

 инсталира периферне уређаје 

 наводи примере и предности 
умрежавања рачунара 

 манипулише дељивим 
ресурсима у локалној мрежи 

 управља штампањем 
докумената 

 примењује здравственe  и 
сигурноснe мерe заштите при 
коришћењу рачунара 

 објасни утицај коришћења 
рачунара на животну средину 

 примењује и поштује законскa 
решења у вези са ауторским 
правима и заштитом података 

 

● за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, 
направе листу компоненти и њихових карактеристика 

● ради постизања важног педагошког циља: развоја 
код ученика навике за самостално коришћење 
помоћне литературе, у овој наставној области ученици 
за домаћи задатак могу да, коришћењем рачунарских 
часописа или интернета, опишу конфигурацију 
рачунарског система која у том моменту има најбоље 
перформансе 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основе рада у 
рачунарском 
систему 

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 

 

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 

 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
вештинама 

● При подешавању радног окружења посебну пажњу 
обратити на регионална подешавања 

● Објаснити ученицима значај хијерархијске 
организације фасцикли и докумената 

● Код копирања, премештања, брисања, 
претраживања датотека и фасцикли користити већу 
добро организовану фасциклу са више подфасцикли и 
датотека 

 

 
 
3. 

Примена ИКТ 

Стицање знања, вештина и навика 
неопходних за успешно коришћење 
програма за обраду текста 

Оспособљавање ученика за израду 
презентација и њихово презентовање 

Оспособљавање ученика за рад са 
програмима за табеларне калкулације 

Оспособљавање ученика за тумачење и 
разликовање података и информација 
кроз табеларно, графичко, текстуално 
приказивање, проналажење примене, 
повезивање са претходним знањем из 

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 

● инсистирати да се ученици навикавају да поштују 
правила слепог куцања 

● ученике треба упознати са постојањем два типа текст 
процесора – оних заснованих на језицима за 
обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и WYSIWYG 
система какав ће се обрађивати у оквиру предмета 

● ученике треба упознати са постојањем текст 
процесора који омогућавају дељење докумената и 
заједнички рад на њима преко интернета (рад у 
облацима)ученике треба упознати са логичком 
структуром типичних докумената (молби, обавештења, 
итд.), школских реферата, семинарских и матурских 
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других предмета 

Оспособљавање ученика да одаберу и 
примењују одговарајућу технологију 
(алате и сервисе) за реализацију 
конкретног задатка 

 

приказа 

 

радова 

● за вежбу од ученика се може тражити да 
неформатирани текст уреде по угледу на уређену 
верзију дату у формату који се не може конвертовати у 
документ текст процесора (на пример, pdf-формат или 
на папиру), користити текстове прилагођене 
образовном профилу 

● указати на проблеме који могу да искрсну при 
покушају да се штампа документ када су инсталирани 
управљачки програми за више штампача 

● пожељно је да израду једноставнијих докумената 
ученици провежбају кроз домаће задатке 

● Практичну реализацију модула извести у неком од 
програма за израду презентација (слајд, WEB или 
презентације у „облацима” 

● Конкретне примере за вежбање прилагодити 
образовном профилу кроз корелацију са стручним 
предметима 

● При реализацији овог модула инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

 

 
 
 
 
 
4.  Интернет и 

електронска 
комуникација 

Оспособљавање ученика за коришћење 
Интернет-сервиса, коришћење ресурса 
локалне мреже и упознавање са 
принципом функционисања глобалних 
мрежа 

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 

● вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања 
требало би да су у функцији овог, али и других 
предмета, како би се код ученика развијала навика 
коришћења интернета за прикупљање информација за 
потребе наставе 

● преузимање датотека са веба вежбати на датотекама 
разних типова (текст, слика, клип) 

● ученицима треба објаснити како раде 
претраживачки системи и о чему треба водити рачуна 
да би се остварила ефикаснија претрага 

● израда презентације се може илустровати на 
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коришћењем табеларних и графичких 
приказа 

 

примеру неке од обрађених тема ради утврђивања и 
систематизовања изабране теме 

● одељење се може поделити на групе које ће 
креирати презентације свих наставних тема које су 
обрађене 

● ученике упутити да коришћењем интернета дођу до 
садржаја битних за израду презентације на задату тему 

● ученицима треба дати критеријум оцењивања 
презентација – које ће самостално радити – заснован 
на бодовању свих битних елемената презентације 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: БИОЛОГИЈА 

Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7.од 2014. године 

 
Годишњифондчасова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64   

Недељнифондчасова 2   

Поделаодељења у групе Не дели се 

Циљевипредмета: 
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Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
Позавршеном модулу ученикћебити у 

стањуда: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Биологија ћелије  Упознавање са предметом и 
значајем цитологије као 
научне дисциплине 

 Проширивање знања 
оособинама живих бића и 
нивоима организације 
биолошких система 

 Упознавање са хемијским 
саставом ћелије, грађом и 
функцијом 

 Схаватање  значаја 
фотосинтезе и ћелијског 
дисања 

 Разумевање процеса који се 
одигравају током ћелијског 
циклуса  

 Разумевање тока и значаја 
ћелијских деоба 

 

• 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 

На почетку  сваког модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе, односно  учења, 
планом рада и начинима евидентирања и 
оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз комбинацију 
различитих облика наставног рада и врста наставе 
(дидактичких модела). 
 
Место реализације наставе 
Кабинет за биологију, биолошка радионица, 
универзална учионица, адекватни објекти изван 
школског  комплекса. 

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

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 
теренске наставе, реализација биолошких 
наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 
(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање упућивати ученике на 
претупућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
технологија 

 истраживање различитих извора и примену 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биологија развића  Проширивање знања 
оначинима размножавања и 
гаметогенези животиња 

 Схватање везе између 
типова јајних ћелија, 
бластула и типова 
гаструлације 

 Разумевање значаја 
екстраембрионалних 
творевина за опстанак  и 
развој ембриона 

 Одређивање основних фаза 
постембрионалног развића 

 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 
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савремених технологија 

 примењивати разноврсне облике и методе 
рада, како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, 
дебате) 

 
 

3. Основе молекуларне 
биологије 

 Упознавање са предметом 
истраживања и значајем 
молекуларне биологије 

 Разумевање значаја гена  за 
формирање особина живих 
бића 

 Упознавање са процесима 
репликације, транскрипције 
и транслације 

 Разумевање значаја 
генетичког инжењеринга и 
молекуларне 
биотехнологије за жива 
бића 

 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 формирање 
особина живих бића (посебно код 
човека) 

 дефинише појам генетичке шифре 
 образлаже начине настанка 

рекомбинантне ДНК и ГМО 
 процењује позитивне и негативне 

ефекте генетичког инжењеринга и 
молекуларне биотехнологије на жива 
бића 

 

4. Механизми 
наслеђивања особина 

 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, 
инхибиторни гени, 

 

 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 
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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 Харди-Вајнбергово 
правило  

 објасни утицај мутација, 
миграција, селекције и 
генетичког дрифта на 
генетичку структуру 
популација 

 наведе начине вештачког 
оплемењивања биљака и 
животиња 

 објасни  значај вештачке 
селекције и оплемењивања 
биљака и животиња 

 

 Генетичка условљеност канцера 
 Генетичка структура популација 
 Вештачка селекција и оплемењивање 

биљака и животиња 
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5. Основни принципи 
еволуционе биологије 

 

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

 

 

 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 

 

Општи стандарди постигнућа 
 
 
 

 
Област ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се у њима одвијају; познаје различите типове 
ћелија; зна хијерархију нивоа организације живих система и разуме њихову повезаност. 
 2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и унутрашње грађе методски одабраних представника живих бића а посебно 
спољашњу и унутрашњу грађу човека.  
2.БИ.1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији живих бића и активно користи та знања у свакодневном животу. 2.БИ.1.2.4. 
Уме да препозна једноставне хомеостатске механизме у организму; познаје последице нарушавања хомеостазе и решава 
једноставне проблемске ситуације нарушавања хомеостазе. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске 
диференцијације.  
2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да користи у свакодневном животу а посебно ради очувања сопственог 
здравља.  
2.БИ.2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, њихову повезаност и активно примењује та знања за очување свог здравља 
и непосредне околине. 
2.БИ.2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме принципима негативне повратне спреге у различитим ситуацијама у  
свакодневном животу. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван ћелије (унутар организма али и из спољашње 
средине) тако и унутарћелијски чиниоци (генетска регулација метаболизма). 
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2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске промене у еволутивно-филогенетском контексту.  
2.БИ.3.2.3. Разуме да је функционална интеграција целог организма неопходна у остваривању карактеристичног понашања 
организама.  
2.БИ.3.2.4. Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног понашања 
организма у променљивој околини. 
 
Област ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића и уме да их објасни на карактеристичним 
примерима.  
2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју живота на планети и схвата значај живота на Земљи у контексту његовог 
дуготрајног развоја.  
2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, познаје и примењује основне принципе класификације (укљ. 
бинарну номенклатуру) и зна да класификује методски одабране представнике живог света (одабраних типова, подтипова, 
класа).  
2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину живота и распрострањењу карактеристичних представника најважнијих група живих 
бића. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и атипичним случајевима.  
2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких форми.  
2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и примењује једноставне кључеве за идентификацију живог света.  
2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који опредељују начин живота и распрострањење важних представника главних група живих 
бића. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота.  
2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и разлику између сличности и сродности живих бића.  
2.БИ.3.1.3. Познаје принципе филогенетске класификације и разуме њен значај у другим областима биологије.  
2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и распрострањења живих бића и основних карактеристика њихове животне 
форме. 
 
Област ОД МАКРОМОЛЕКУЛА ДО ЕВОЛУЦИЈЕ  
 
Основни ниво: 
2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и 
протеина) и њихову примену у биотехнологији.  
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2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и мејотичких деоба; разуме значај полног 
размножавања и познаје основне чињенице о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, посебно 
човека.  
2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, геном, генотип, 
фенотип); примењује основна правила наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да наведе неколико наследних 
болести. 
2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији органске еволуције и уме да на једноставним примерима препозна деловање 
природне селекције. 
 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких макромолекула (нуклеинских киселина и протеина).  
2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене биљака, животиња и човека током развића (од формирања полних ћелија 
преко оплодње, ембриогенезе и органогенезе до сазревања и старења).  
2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког материјала и основне принципе популационе генетике и примењује та 
знања у решавању конкретних задатака.  
2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне типове селекције и разуме како природна селекција наследне 
варијабилности доводи до настанка нових врста. 
 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.3.1. Разуме молекуларне основе наслеђивања.  
2.БИ.3.3.2. Уме да тумачи морфофизиолошке промене код организама у току животног циклуса (посебно код човека).  
2.БИ.3.3.3. Примењује знања из генетике у методски одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици човека и 
конзервационој биологији.  
2.БИ.3.3.4. Разуме значај теорије еволуције у формирању савременог биолошког начина мишљења и критички процењује њене 
домете у другим областима науке. 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Mузичка култура 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму....(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

/ / 30 

Недељни фонд часова / / / 

Подела одељења у групе 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 
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Ред

. 

бро

ј 

 

 

 

Тема/Модул 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Класична музика 

(општа музичка 

анализа и теорија 

кроз слушање 

музике) 

 

 ● Оспособљавање ученика за 
разликовање музичких 
стилова од првобитне 
заједнице до 21. века. 

● Развијање навика за 
слушање уметничке музике. 

● Оспособљавање уочавања 
разлика карактера 
композиција 

● Формирање музичког укуса 
и адекватног музичког 
експресивног доживљаја 
музичког дела приликом 
слушања(аудио апаратима 
и уживо на концертима)  

 

● Препознаје и разликује одлике 
стилова у музичком изражавању од 
првобитне заједнице до данас. 

● Испољава потребу за свакодневним 
слушањем музике и на основу тога 
формира трајно интересовање према 
музици уопште 

● Препознаје одслушанe композиција 
уз познавање њихових аутора као 
ивреме настанка.. 

● Експресивно,аутономно доживљава 
карактер одслушане композиције 

● Поседује адекватан музички укус. 
● Самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 
манифестације у  
локалној заједници.  

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

 

Облици наставе 

Предмет се реализује у блоку кроз теоријску 

наставу  

Место реализације наставе 

● Настава се реализује у учионици 
Препоруке за реализацију наставе 

● Слушању музике дати примарно место. 
● Код слушања музике одабрати пример који 

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

● Користити сва доступна наставна средства 
● Користити мултимедијалне презентације 
● Упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● Примењивати индивидуални рад, рад у 

паровима и рад у мањим групама 
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Континуирано упућивати ученике на присуство 

музике у свакодневном животу, примену у 

пракси и другим  

наставним предметима  

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
Оквирни број часова по темама 

●  класична музика  
(8 часова) 

● опера и балет; оперета и мјузикл (5 часова) 
● традиционална музика  

(5 часова) 

● џез и блуз музика  
(4 часа) 

● филм и филмска музука (4 часа) 
● хор (4 часа) 

 

 

2. 

 

 

Oпера и балет 

Oперета и мјузикл 

Традиционална 

музика (народне 

песме, игре, плесов 

 

 ● Оспособљавање ученика за 
разликовање музичких 
стилова од првобитне 
заједнице до 21. века. 

● Развијање навика за 
слушање уметничке музике. 

● Оспособљавање уочавања 
разлика карактера 
композиција 

● Формирање музичког укуса и 

● Разуме међусобну повезаност 
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 
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4 

 

5. 

 

Џез и блуз музика 

Филм  и филмска 

музикл 

Хорско певање 

 

 

 

 

 

 

 

 

адекватног музичког 
експресивног доживљаја 
музичког дела приликом 
слушања(аудио апаратима и 
уживо на концертима)  

● 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. 

● Способност препознавања 
критеријума који се односе 
на ритмичку строгост и 
импровизовање мелодије 
као карактеристика 
одређене врсте 
музике(џез,блуз) 

● Способности разликовања 
боје звука различитих 
инструмената као и њихових 
састава. 

● Оспособљавање ученика за 
заједничко извођење 

карактеристичних обележја музике 
светске народне баштине. 

Сагледава и вреднује утицај народног 

стваралаштва на уметничко 

стваралаштво. 

● Препознаје критеријуме који се 
односе на начине настајања 
мелодијско ритмичких образаца 
раличитих музичких жанрова. 

● Разликује боју звука различитих 
инструмената,као и њихов визуелни 
изглед 

● Разликује саставе извођача(Соло 
глас-хор,Соло инструмент-камерни 
састав-оркестар 

● Препознаје и реализује елементе 
заједничког музицирања 

 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ФИЗИКА 

Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

60 4 / 

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Увод у физику ● Схватање значаја физике 
као науке и њене 
повезаности са другим 
наукама. 

● Проширивање знања 
офизичким величина  

 
● 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  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● теоријска настава са демонстрационим 

огледима  (61 час) 
● Лабораторијске вежбе (5 часова) 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кинематика ● Разумевање основних 
кинематичких величина и 
закона 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 

3. Динамика ● Разумевање основних 
динамичких величина и 
Њутнових закона 

● Стицање основних знања о 
гравитацији 

● 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  

        грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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4. Кружно и ротационо 
кретање 

● Упознавање величина 
везаних за кинематику и 
динамику кружног и 
ротационог кретања 

 

● 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 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 

 

5. Термодинамика ● Упознавање основних 
појмова и процеса у 
термодинамици 

● разуме појмове унутрашња енергија 
и  количина топлоте  

● дефинише термодинамичке 
принципе 

● разуме појам коефицијента корисног 
дејства 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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6. Електрично и 
магнетно поље 

● Проширивање знања 
из електростатике 

● Проширивање знања о 
једносмерној струји и 
упознавање 
карактеристика  
наизменичне струје 

● Упознавање 
карактеристика 
магнетног поља 
електричне струје 

● схвати појам наелектрисања и знаће 
начине наелектрисавања  тела 

● разуме Кулонов закон  
● разуме како настаје једносмерна 

струја 
● опише особине магнетног поља 

сталних магнета и  
        магнетног поља електричне струје 
● разуме појам магнетног флукса и 

појаву електромагнетне индукције 
● опише својства наизменичне струје 
● изведе лабораторијску вежбу, 

правилно и безбедно рукује 
наставним средствима, изврши 
потребне прорачуне и израчуна 
грешке при мерењу 

● користити сва доступна наставна средства 
● користити мултимедијалне презентације 
● упућивати ученике да користе интернет и 

стручну литературу 
● подстицати ученике да раде рачунске задатке 
● примењивати рад у паровима и рад у мањим 

групама 
● мотивисати ученике да самостално решавају 

проблеме користећи истраживачки приступ 
научном образовању  

● континуирано упућивати ученике на примену 
физике у будућем позиву и свакодневном 
животу кроз примере из праксе 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област МЕХАНИКА 
 
Основни ниво: 
2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво праволинијско 
кретање, пренос притиска кроз течности и гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена 
знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације 
у кинематици и динамици.  
2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у ваздуху, 
течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине 
тела.  
2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.  
2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине. 2.ФИ.1.1.6. 
Познаје услове за настајање звука и зна да наведе његова основна својства као механичког таласа. 2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао 
појмова притисак код свих агрегатних стања и познаје основе статике и динамике флуида. 2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне 
инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, сила, притисак. 
Средњи ниво: 
2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 
хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, појам средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 
осцилације.  
2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне проблеме при 
кретању тела.  
2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, законе одржања, 
Бернулијеву једначину и друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање проблема код течности и гасова.  
2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују механички таласи; користи везе између ових величина за објашњење 
појава код таласа; објашњава својства звука.  
2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример, густине, средње брзине, убрзања, 
коефицијента трења клизања, константе еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да представи резултате мерења 
таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска, 
периода осциловања математичког клатна од његове дужине, периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 
 
Напредни ниво: 
2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање 
инерцијалних сила.  
2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске интеракције у флуидима за објашњење површинског напона и вискозности 
течности.  
2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и слагање таласа; зна да 
решава сложене задатке о осцилацијама и таласима.  
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, пренос механичких 
таласа кроз течности и гасове, динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и таласи; користи уређаје и мерне 
инструменте за одређивање физичких величина, на пример, коефицијент површинског напона, модул еластичности, 
фреквенција осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање куглице која се котрља низ коси жлеб.  
2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске зависности: убрзања 
куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге, периода осциловања физичког клатна од његове 
редуковане дужине, амплитуде амортизованог осциловања тега на опрузи од времена. 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Историја 

Разред: Први 

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   

Подела одељења у групе НЕ дели се 

Циљеви предмета: 
 

40. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
41. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
42. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
43. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 
44. 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); 

45. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  
46. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Српска држава и 
државност 

 Проширивање знања о 
настанку модерне српске 
државе и најважнијим 
одликама српске 
државности. 

 Развијање свести о значају 
средњовековне државности 
за настанак модерне српске 
државе. 

 Уочавање улоге  знаменитих 

 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 
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личности у развоју српске 
државности. 

 Разумевање најзначајнијих 
идеја модерног доба и 
њиховог утицаја у процесу 
стварања српске државе. 

      Разумевање   
      међународног контекста  
      у коме настаје и постоји   
      српска држава. 

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 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. 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
 Српска држава и државност – 32 часa; 
 Српски народ у југословенској држави – 16 

часова; 
 Достигнућа српске културе – 8 часова; 
 Српски народ и Србија у савременом свету – 8 

часова.  
Препоруке за реализацију наставе: 
 структура програма конципирана је с циљем 

да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре, 

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају 
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
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тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, која је у 
основи сваког сазнања, 

 наставни садржаји треба да буду 
представљени као „прича” богата 
информацијама и детаљима, не зато да би 
оптеретили памћење ученика, већ да би им 
историјски догађаји, појаве и процеси били 
предочени јасно, детаљно, живо и динамично,  

 посебно место у настави историје имају 
питања, како она која поставља наставник 
ученицима, тако и она која долазе од ученика, 
подстакнута оним што су чули у учионици или 
што су сазнали ван ње користећи различите 
изворе информација, 

 добро осмишљена питања наставника имају 
подстицајну функцију за развој историјског 
мишљења и критичке свести, не само у фази 
утврђивања и систематизације градива, већ и у 
самој обради наставних садржаја, 

 у зависности од циља који наставник жели да 
оствари, питања могу имати различите 
функције, као што су: фокусирање пажње на 
неки садржај или аспект, подстицање 
поређења, трагање за појашњењем,  

 настава би требало да помогне ученицима у 
стварању што јасније представе не само о томе 
шта се десило, већ и зашто се то десило и 
какве су последице из тога проистекле,у 
настави треба што више користити различите 
облике организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, 
радионице или домаћи задатак),  

 да би схватио догађаје из прошлости, ученик 
треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику 
помоћ може пружити употреба различитих 
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историјских текстова, карата и других извора 
историјских података (документарни и играни 
видео и дигитални материјали, музејски 
експонати, илустрације), обилажење културно-
историјских споменика и посете установама 
културе, 

 коришћење историјских карата изузетно је 
важно јер омогућавају ученицима да на 
очигледан и сликовит начин доживе простор 
на коме се неки од догађаја одвијао, 
помажући им да кроз време прате промене на 
одређеном простору,  

 треба искористити и утицај наставе историје на 
развијање језичке и говорне културе 
(беседништва), јер историјски садржаји богате 
и оплемењују језички фонд ученика, у раду са 
ученицима неопходно је имати у виду 
интегративну функцију историје, која у 
образовном систему, где су знања подељена 
по наставним предметима, помаже ученицима 
да постигну целовито схватање о повезаности 
и условљености географских, економских и 
културних услова живота човека кроз простор 
и време, 

 пожељно је избегавати фрагментарно и 
изоловано учење историјских чињеница јер 
оно има најкраће трајање у памћењу и 
најслабији трансфер у стицању других знања и 
вештина, 

 у настави треба, кад год је то могуће, 
примењивати дидактички концепт 
мултиперспективности, 

 одређене теме, по могућности, треба 
реализовати са одговарајућим садржајима из 
сродних предмета. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Српски народ у 
југословенској 
држави 

 Проширивање знања о 
југословенској идеји и 
носиоцима идеје стварања 
југословенске државе.  

 Разумевање међународног 
контекста у коме настаје 
југословенска држава. 

 Проширивање знања о 
одликама југословенске 
државе. 

 Проширивање знања о 
положају српског народа у 
југословенској држави. 

 Уочавање улоге  знаменитих 
личности у политичком 
животу југословенске 
државе. 

      Сагледавање  
      међународног положаја   
      југословенске државе. 

 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 друштвено-
политичких 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 најважније личности које  
     су утицале на друштвено- 
     политичка збивања у Југославији. 

 

 
 
3. 

Достигнућа српске 
културе 

 Разумевање појма српског 
културног простора. 

 Развијање свести о 
вишевековном 
континуитету српске 
културе. 

 Сагледавање српске културе 
као дела европске културног 
наслеђа. 

 Проширивање знања о 
највишим дометима и 
представницима српске 
културе. 

 Развијање свести о значају 
образовања за општи 
културни напредак. 

 Уочавање промена у 
свакодневном животу код 

 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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Срба кроз векове. 
 

4. Српски народ и Србија 
у савременом свету 

 Разумевање политичких и 
економских односа у 
савременом свету. 

 Сагледавање међународног 
положаја Србије. 

 Проширивање знања о 
најзначајнијим 
међународним 
организацијама и чланству 
Србије у њима. 

      Проширивање знања о  
      последицама научно- 
      технолошког развоја на  
      живот савременог  
      човека. 

 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. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -основни ниво 
2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке. 
 2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом контексту.  
2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на историјској карти.  
2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – основни ниво 
 2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите изворе информација о прошлости и садашњости у функцији 
истраживања. 
 2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу поређења више историјских извора. 
 2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација. 
 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и саопштава резултате самосталног елементарног истраживања.  
2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног истраживања уз употребу текстуалне word датотеке (фајла). 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -основни ниво 
2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и процеса. 
 2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене државе и друштва.  
2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа.  
2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности, догађаје и појаве из прошлости народа, држава, 
институција. 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 2.ИС.1.3.5. Уочава елементе интеркултуралних односа и препознаје вредности друштва заснованог на њиховом неговању.  
2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и савремени контекст поштовања људских права и активно учествује у интеркултуралном 
дијалогу. 
 2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице историјских конфликата и криза са циљем развијања толеранције, културе 
дијалога и сензибилитета за спречавање потенцијалних конфликата. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА - средњи ниво 
 2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова.  
2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски простор на географској карти. 2.ИС.2.1.3.  
Објашњава и повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из националне и опште историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – средњи ниво 
 2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација о прошлости и садашњости и примењује их у 
истраживању и презентацији. 
 2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 
историјским и савременим изворима информација и уочава њихове последице. 
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА -средњи ниво 
 2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог историјског трајања и уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 
савремени и историјски контекст. 
 
1. Област ИСТОРИЈСКА ЗНАЊА -напредни ниво 
 2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског простора у различитим периодима, уз употребу историјске, 
географске и савремене политичке карте. 
 2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште и националне историје. 
 
2. Област ИСТРАЖИВАЊЕ, ТУМАЧЕЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ – напредни ниво 
 2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања различитих извора информација о прошлости и садашњости. 
2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте историјске појаве на основу различитих 
историјских извора. 
2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног елементарног истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 
закључке. 2.ИС.3.2.4. Писано и графички презентује резултате елементарног истраживања уз употребу нових технологија.  
 
3. Област ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА – напредни ниво 
2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на основу добијених резултата изводи закључке. 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Латински језик 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

68 0 0 

Недељни фонд часова 2 0 0 

Подела одељења у групе не 

Циљеви предмета: 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Латинско писмо, 
изговор и акценат 

 врсте речи и њихове 
промене 

 категорије номиналне 
и вербалне промене 

 

 да правилно (про)читају и 
пишу/записују речи, кратке 
реченице и једноставне 
прилагођене текстове  

 Овладавање и примена 
знања о језику 

 Разумевање, превођење и 
интерпретација текста 

 Препознавање утицаја 
латинског језика на уобличење 
лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног 
наслеђа античке културе и 
стицање  социокултурне 
компетенције 

 

 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 

Активна настава 
Настава по улогама 
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речнике 

 препозна и разуме садржај и 
значење стручних термина у 
једноставним оригиналним текстовима 

 исправно прочита и одреди 
основне функције речи у 
синтагмама/реченицама 

 

 
 
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 

 

 Овладавање и примена 
знања о језику 

 Разумевање, превођење и 
интерпретација текста 

 Препознавање утицаја 
латинског језика на уобличење 
лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног 
наслеђа античке културе и 
стицање  социокултурне 
компетенције 

 

 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 

 

 

 
 
3. 

 индикатив презента 
актива и пасива  

 императив презента 
актива 

 конјунктив презента 
актива и пасива 

 партицип презента 
актива 

 партицип перфекта 
пасива 

 герундив и герунд 

 глаголи депонентни и 

 Овладавање и примена 
знања о језику 

 Разумевање, превођење и 
интерпретација текста 

 Препознавање утицаја 
латинског језика на уобличење 
лексике и фразеологије у 
савременим језицима 

 Уочавање значаја културног 
наслеђа античке културе и 
стицање  социокултурне 
компетенције 

 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 
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семидепонентни  

 прилози (творба и 
компарација) 

 предлози 
 

 речнике 

 препозна и разуме садржај и 
значење стручних термина у 
једноставним оригиналним текстовима 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.2.1.1 Слушање 
 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединхости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 
излагање јасно и добро структурирано. Средњи ниво. 
2.2.1.2. Читање 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми. Основни ниво. 
 
2.2.1.3. Говор 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. Средњи ниво. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама, објашњава своје становиште износећи предности и 
недостатке различитих тачака гледишта и одовара на питања слушалаца. Напредни ниво. 
2.2.1.4. Писање 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 
догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму. Напредни ниво. 
 
2.2.1.5. Знање о језику 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. Средњи ниво. 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Анатомија и физиологија 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму....(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

96 / / 

Недељни фонд часова 3 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Организација 
човечијег тела 

● Стицање знања о 
организацији човечјег тела, 
повезаности система органа и 
значају хомеостазе; 
● Стицање знања о 
врстама ткива, њиховој грађи и 
функцији; 
● Стицање знања о 
телесној температури и њеној 
регулацији 

  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. 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 8 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телесне течности, крв 
и лимфа 

 Стицање знања о 
саставу телесних течности и 
њиховој улози у 
одржавању хомеостазе; 

 Стицање знања о 
појмовима, појавама и 
процесима везаним за 
крв;   

 Стицање знања о 
структури и улози лимфног 
система.. 

 

  опише расподелу 
воде,количину воде,поделу и путеве 
елиминације воде 

 наброји улоге крви и значај 
константне запремине крви 

 наброји беланчевине крви и 
њихову улогу,број крвних ћелија и 
њихове улоге 

 објасни леукоцитарну 
формулу,хемолизу и седиментацију 

 објасни крвне групе и значај 

 објасни хемостазу и коагулацију 

 објасни грађу и улогу лимфног 
система 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

3. Локомоторни систем  Стицање знања о грађи 
и улoзи костију; 

 Стицање знања о грађи 
и улози зглобова; 

 Стицање знања о грађи 
и улози мишића; 

 Схватање 
функционалне 
повезаности костију, 
зглобова и мишића у 
локомоторни систем. 

  објасни поделу костију,именује 
кости на скелету латинском 
терминологијом 

 опише зглобове и њихову 
поделу 

 опише најважније зглобове 

 објасни карактеристике 
скелетних мишића 

 изврши њихову поделу према 
карактеристикама 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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4. Кардиоваскуларни 
систем 

 Стицање знања о грађи 
срца и васкуларног 
система; 

 Стицање знања 
срчаном циклусу ; 

 Стицање знања о 
регулацији рада срца; 

 Стицање основних 
знања о артеријском 
крвном притиску и пулсу 

 

 опише положај и 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 лимфних судова и 
улогу лимфних органа ; 

 објасни  принцип мерења 
крвног притиска и његове 
вредности. 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 12 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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5. Респираторни систем  Стицање знања о грађи 
и функцији органа за 
дисање; 

 Стицање знања 
о  функционалној 
повезаности респираторног 
система са 
кардиоваскуларним 
системом.  

 

 наведе латинском 
терминологијом називе 
респираторних путева и органа 

 покаже на моделу 

 објасни респираторне покрете и 
дисајни циклус 

 објасни размену гасова 
 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 9 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

6. Дигестивни систем  Стицање знања о 
положају и грађи органа 
дигестивног система 

 грађи и улози жлезда 
придодатих овом систему 

 процесима варења и 
ресорпције хране 

 моторним 
активностима овог система 

 

 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. 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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7. Ендокрини систем и 
дојка 

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцијама жлезда са 
унутрашњим лучењем; 

 Схватање улоге 
хормона  у регулацији свих 
животних процеса; 

           Стицање знања о 
грађи и улози дојке 

 

 покаже на анатомском 
моделу  жлезде ендокриног система 
и именује  их на латинском језику по 
редоследу; 

 именује на латинском језику 
главне хормоне 
ендокриног  система; 

 опише улогу појединих хормона; 

 објасни процес утицаја хормона 
на циљана  (таргет) ткива.;  

 наведе грађу и функцију дојке; 
 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

8. Урогенитални систем  Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцији уринарног 
система; 

 Стицање знања о 
положају,  грађи и 
функцијама мушких и 
женских полних органа. 

 

 Локализује на анатомском 
моделу мокраћне органе и именује 
их на латинском језику; 

 Опише нефрон и објасни његову 
улогу у стварању мокраће; 

 Објасни улогу бубрега у 
одржавању хомеостазе, регулације 
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; 

 Локализје на анатомском 
моделу женске полне органе, 
именује их на латинском језику и 
објасни њихову улогу 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 9 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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9. Нервни систем  Стицање знања о 
подели, грађи и функцији 
нервног система; 

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

 

  изврши поделу нервног система 
по морфолошким и функционалним 
карактеристикама; 

 на анатомском моделу 
локализује делове централног 
нервног система и именује их на 
латинском језику; 

 објасни спроводну и рефлексну 
функцију цнс; 

 објасни рефлексни лук; 

 наведе функције појединих 
делова цнс; 

 опише велики мозак; 

 објасни грађу и улогу 
периферних нерава; 

 објасни функционалне 
карактеристике симпатикуса и 
парасимпатикуса 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 12 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

10. Систем рецепторних 
органа (чула) 

 Стицање знања о грађи 
и улогама коже; 

 Стицање знања о грађи 
и функцији чулних органа. 

 

  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 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 6 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

/ 
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Образовни профил: Масер  

Назив предмета: Хемија  

Разред: први  

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7. од 2014. године  

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку  

34    

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе не  

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
. 
бро
ј 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

1. 
 
 
 
 

Структура супстанци  Разумевање корпускуларног 
концепта грађе супстанци 

 Разумевање односа између 
структуре супстанци и 
њихових својстава 

  

 објасни електронеутралност атома 

 разуме  појам  изотопа и примену 
изотопа   

 разликује атом од јона 

- На почетку теме ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом 
рада и начином оцењивања. 
- Индивидуализација наставе уз уважавање 
различитих образовних и васпитних потреба 
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  Разумевање утицаја 
међумолекулских сила на 
физичка својства супстанци 

 зна симболе елемената и формуле 
једињења 

 објасни узрок хемијског везивања 
атома 

 објасни  типове хемијских веза 

 разликује јонску везу 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 
 

ученика 
- Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
-Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати 
ученике на размишљање и самостално 
закључивање 
- Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке: 
Употреба изотопа у медицини, 
 
 -  Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
- Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
-Континуирана припрема за часове (добро 
испланирати сваки час полазећи од 
оперативних задатака, према њима 
формулисати циљеве часа и изабрати методе 
које ће на датом садржају ученицима 
омогућити да формирају знања и вештине) 
 - планирање наставе на годишњем и месечном 
нивоу 
 - користити што више активне методе рада које 
ће и ученику омогућити да буде што активнији 
и самосталнији у раду 
 -- пратити ученичка постигнућа на сваком часу 
и омогућити им да кроз различите методе 
проверавања покажу свој напредак у учењу 
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хемије 
 - добро осмислити задатке за испитивање 
ученичких постигнућа и проверити да ли се 
њима проверава ниво знања прецизиран у 
опетативним задацима и у којој мери се 
подстиче формирање целовитог знања, 
односно формирање система појмова 
 - што интересантније изводити наставу хемије, 
подстицањем критичког мишљења код 
ученика, и способности извођења закључака, 
дискутовања , извештавања 
 - за објашњавање апстрактних хемијских 
појмова користити огледе које демонстрира 
наставник или ученици 
 - активности ученика треба планирати према 
оперативним задацима, наведеним уз сваку 
тему имајући у виду које способности ученици 
треба да развију; - правилно бирати и 
комбиновати различите облике рада на часу 
 - користити стручну литературу, Интернет, што 
ће ученицимапомоћи да анализирају неку 
појаву, дискутују, праве извештаје; - 
комбиновати разне врсте дидактичких 
материјала илустрације, слике, графиконе, 
дијапозитиве 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дисперзни системи  Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање односа између 
квантитативног односа 
компоненти раствора и 
његових својстава 

 Сагледавање значаја примене 
дисперзних система у 
свакодневном животу и 
професионалном  раду 

 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 

 неопходна предзнања поновити уз  
максимално ангажовање ученика 

 ново градиво обрадити увођењем што 
више примера из реалног живота и 
подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 

 у настави се изводе  сви предвиђени 
демонстрациони огледи, како би ученици 
разумели значај хемијског експеримента 
као примарног извора знања и основног 
метода сазнавања у хемији 

  наставник бира примере и 
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 разуме појам количинске  
концентрације  раствора 

 објасни  значај  осмозе и дифузије за 
биолошке системе 

 

демонстрационе огледе у складу са 
потребама струке 

 прилагодити разматрање квантитативног 
аспекта хемијских реакција потребама 
образовног профила 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских 
података 

 указивати на корисност и штетност 
хемијских производа по здравље људи 

 указивати  на повезаност хемије са 
техничко-технолошким, социо-економским 
и друштвеним наукама 

 

3. Хемијске реакције  Разумевање концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

 Развој концепта о 
корпускуларној грађи 
супстанци на основу 
разумевања хемијских 
реакција 

 Разумевање  концепта 
хемијске равнотеже и 
њеног значаја за биолошке 
системе 

 
 

 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 

Прилагодити разматрање квантитативног аспекта 
хемијских реакција потребама образовног 
профила: 
Телесна температура и њена регулација 

 Механизми регулације и хомеостаза; 
 

 Вода: количина и распоред воде у организму 
(интрацелуларна и екстрацелуларна 
течност); 

 Метаболизам електролита и њихови 
поремећаји; 

 Појам осмоларности телесних течности; 

 Ацидо-базна  равнотежа  и њени поремећаји 
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 разликује  киселу, базну и неутралну 
средину на основу рH вредности 
раствора 

 објасни значај pH вредности 
раствора телесних течности човека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ПРВА ПОМОЋ 

Разред: Први 

Правилник 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 настава Вежбе Настава у блоку 
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Недељни фонд часова    

Подела одељења у групе Одељење се дели на  групе (до 10 ученика у групи)  
 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Основни принципи 
прве помоћи и 
утврђивање стања 
повређених/оболелих 
лица 

 

 Упознавање са 
стањима која захтевају 
пружање неодложне прве 
помоћи, организацијом 
пружања као и 
посебностима које 
захтевају различите 
ситуације у 
акциденталним стањима; 

 Стицање знања о 
начину провере животних 
функција (свести, дисања, 
циркулације); 

 Усвајање технике 
прегледа п/о ради 
утврђивања знакова 
повреде/обољења и стања; 

 дефинише прву помоћ и 
разумети њен значај; 

 дефинише хитан случај; 

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

 опише поступак на месту 
несреће; 

 направи план акције спасиоца 

 води комуникацију са 
диспечерима служби које позива; 

 утврди стање свести; 

 утврди постојање дисања; 

 утврди постојање срчаног рада; 

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

 опише ране и касне знаке смрти; 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
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 Препознавање знакова 
смрти. 

 

 дефинише привидну (клиничку) 
смрт. 

 

помоћи илустровати са што више примера; 

 Приказати ученицима филм са овом 
тематиком;   

 Организовати рад у паровима или групи; 

 Тријажу у овом модулу само дефинисати. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

6. усмено излагање; 
7. тестове знања: 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поремећаји стања 
свести 

 

 Стицање знања о 
различитим поремећајима 
свести; 

 Усвајање вештина за 
пружање помоћи лицима у 
бесвесном стању. 

 

 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 
начи 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Инсистирати на тражењу медицинске 
документације и лекова у одећи 
унесрећених;  

 Организовати рад у паровима или групи; 

 Користити реалистички приказ стања. 
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Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

 
 
3. 

Кардиопулмонална 
реанимација 

 Стицање знања о 
кардиопулмоналној 
реанимацији; 

 Усвајање вештина у 
техници оживљавања. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 наставна база Црвени крст Звездаре 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

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

 Организовати рад у паровима или 
индивидуални. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
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10. самостални рад. 
 
 

4. Крварења и ране  Стицање основних 
знања о узроцима и 
врстама крварења и 
усвајање вештина 
привремене хемостазе; 

 Стицање знања о 
завојном материјалу и 
усвајање техника 
превијања троуглом 
марамом и завојем; 

 Стицање знања о 
ранама и усвајање вештина 
за њихово збрињавање. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ повреда; 

 Организовати рад у паровима или групи. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
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8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

5. Повреде костију и 
зглобова 

 Стицање знања о 
узроцима и врстама 
повреда коштано-зглобног 
система и усвајање 
вештина за њихово 
збрињавање; 

 Стицање знања о 
имобилизационим 
средствима и усвајање 
техника њихове примене. 

 

 препозна знаке повреда 
зглобова и костију; 

 примењује мере у борби против 
шока;  

 дефинише циљеве и 
правила  имобилизације; 

 изврши имобилизацију 
појединих телесних сегмената; 

 контролише постављену 
имобилизацију; 

 збрине прелом са крварењем; 

 примени "троструки хват"; 

 учествује у преношењу особе са 
повредом кичменог стуба. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 

 наставна база Црвен Крст Звездаре 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ повреда; 

 Организовати рад у паровима или групи. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
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7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

6. Повреде изазване 
дејством физичких, 
хемијских и 
биолошких фактора 

 

 Стицање знања о 
повредама изазваним 
физичким, хемијским и 
биолошким факторима; 

 Усвајање вештина за 
практично пружање прве 
помоћи. 

 

 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. 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ стања и 
повреда; 

 Организовати рад у паровима или групи. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
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8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

7. Повреде појединих 
телесних сегмената и 
посебне повреде 

 

 Стицање знања о 
повредама појединих 
телесних сегмената; 

 Стицање знања о краш 
и бласт повредама и 
утопљењу; 

 Стицање знања о 
повредама у саобраћају и 
специфичностима о 
поступку на месту несреће; 

 Стицање знања о 
политрауми; 

 Стицање знања о 
тријажирању п/о; 

 Усвајање вештина за 
практично пружање прве 
помоћи. 

 

 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 политрауматизованих; 

 врши тријажу п/о. 
 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ 

 настава у природи 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ стања и 
повреда; 

 Организовати рад у паровима или групи; 

 Организовати полигон са већим бројем 
повређених/оболелих. 

 
Оцењивање 
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Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

8. 

Изненада настале 
тегобе и болести 

 

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

 

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

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

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

 кабинет за прву помоћ; 

 настава у природи. 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Значај благовремено пружене прве 
помоћи илустровати са што више примера; 

 Користити реалистички приказ стања и 
повреда; 

 Организовати рад у паровима или групи; 

 Организовати полигон са већим бројем 
повређених/оболелих. 

 
Оцењивање 
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Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
6. усмено излагање; 
7. тестове знања; 
8. активност на часу; 
9. праћење рада; 
10. самостални рад. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Основи неге и рехабилитације 
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Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број  7 од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

32 64 / 

Недељни фонд часова 1 2 / 

Подела одељења у групе до 10 ученика у групи 

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 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
НЕГА БОЛЕСНИКА У 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И 
БОЛЕСНИЧКА 
ЈЕДИНИЦА 

 Стицање знања о 
специфичностима неге у 
рехабилитацији у болничким 
и кућним условима; 

 Стицање знања о праћењу и 
мерењу виталних знака код 
повређеног или оболелог; 

 Стицање знања о начину 
спровођења медицинско-
санитарне обраде 
пацијената; 

 Стицање знања о проблему 
инфекције и заштите од исте; 

 Стицање знања о 
дезинфекцији и 
стерилизацији. 

 Стицање знања о 
организацији рада и 
садржају простора одељења 

 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. 
 прикаже резултате мерења виталних 

знака; 
 изведе пријем и медицинско-

санитарну обраду пацијента; 
 препозна режим рада на одељењу; 
 изводи  хигијенско-техничку заштиту и 

спречавати појаву  
инфекције; 

 примени методе дезинфекције и 
стерилизације; 

 препозна и примењује специфичну 
опрему у болесничкој соби; 

 примењује различите врсте постеља и 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази, посебно са начином 
спровођења неге у рехабилитационим 
јединицама. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (8 часова) 
 вежбе (16 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет здравствене неге 
 наставна база 
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за физикалну медицину и 
рехабилиацију  његовим 
функционалним јединицама; 

 Препознавање улоге 
савремене опреме и прибора 
за повећање комфора 
болесника у соби  и значај за 
његов угоднији боравак. 

нагибних столова. 
 

Препоруке за реализацију наставе 
 Препоручује се колегама да се личност 

здравственог радника и кодекс етике 
физиотерапеута приближи ученицима кроз 
примере у пракси. 

 Препоручује се наставницима да обнове знање 
ученика из биологије за седми разред основне 
школе (кардио-васкуларни систем и 
респираторни систем). Објаснити центар за 
терморегулацију. 

 Користити термометар и апарат за мерење 
притиска у оквиру вежби. 

 У кабинету користити као наставно средство 
средства за дезинфекцију и показати начине 
дезинфекције. 

 Стерилизацију увежбати у кабинету на 
апаратима за стерилизацију, показати припрему 
материјала за стерилизацију, а на наставној 
бази приказати ученицима у реалним условима. 

 На наставној бази, са ученицима посебно 
обратити пажњу на начин чувања стерилисаног 
материјала и како се непажњом може унети 
инфекција.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 прећење практичног рада 
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2. 

 
МЕТОДЕ НЕГЕ У 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ 

 Препознавање потребе 
одржавања личне хигијене у 
процесу самозбрињавања 
код делимично и потпуно 
непокретних; 

 Стицање знања о превенцији 
и лечењу декубиталних рана; 

 Стицање знања о 
активностима и 
манипулацији са болесником 
у постељи; 

 Стицање знања о подели 
оралне и парентералне 
терапије. 

 дефинише технику спровођења 
хигијенских третмана; 

 препозна декубиталне ране; 
 именује врсте лекова и начине њихове 

апликације. 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (8 часова) 
 вежбе  (16 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет за здравствену негу 
 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 
 Користити слике и шеме различитих положаја 

пацијента. 
 Користити видео-записе техника промене 

положаја пацијента, као и превентивог и 
куративног третмана декубиталних рана.  

 Саветује се да технике промене положаја и 
промену личног рубља најпре треба увежбати 
са симулантима – у кабинету, а онда у реалним 
болничким условима. 

 Обучити ученике да у недостатку савремних 
средстава праве импровизације у превенцији 
декубитуса. 

 Објаснити до нивоа разумевања технику оралне 
и парентералне апликације лекова. 

 Објаснити до нивоа разумеваља тренинг 
мокраћне бешике и дебелог црева. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 праћење практичног рада 
 тест практичних вештина 
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самосталан практичан рад 

 
3.  

 
ПРОЦЕС 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И 
МЕДИЦИНСКА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 Дефинисање процеса 
рехабилитације; 

 Стицање знања о циљевима, 
принципима и подели 
процеса рехабилитације; 

 Утврђивање и праћење 
клиничких знакова болести: 
субјективни, објективни, 
витални знаци. 

 Процена функционалног 
статуса; 

 Примена различитих 
положаја у постељи  - 
активан, пасиван, принудни и 
корективни положај. 

 

 дефинише поделу медицинске 
рехабилитације; 

 објасни процес, циљеве и методе 
рехабилитације; 

 дефинише тим за рехабилитацију. 
 изведе  заштитне хватове, положаје и 

покрете; 
 изведе померање, подизање и 

спуштање болесника; 
 изведе премештање болесника 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; 

 објасни  пацијенту вештине апликације 
ортотских и протетских средстава; 

 објасни  пацијенту вештине употребе 
помагала. 

 
 
 
 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (36 часова) 
 вежбе (32 часа) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 8 ученика у 
групи)приликом реализације вежби. 
Место реализације наставе 

 учионица 

 кабинет здравствене неге 

 кабинет за кинезитерапију 

 кабинет за физикалну терапију 

 наставна база 
Препоруке за реализацију наставе 

 Користити слике и филмове различитих 
процеса рехабилитације. 

 Увежбати радом у паровима манипулацију са 
болесником код померања, преноса и 
транспорта пацијента. 

 Научити до нивоа примене технике при 
помоћи при ходу. 

 Научити до разумевања методе медицинске 
рехабилитациоје. 
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 Након излагања теоријских знања и 
упознавања са техничким средствим у 
кабинетима за стручне предмете 
физиотерспеутских техничара, упознати 
ученике са различитим процесима 
рехабилитације и врстама медицинске 
рехабилитације у организационим јединицама 
за физикалну терапију. 

 инсистирати да ученици схвате проблем 
инвалидности као хендикеп који је могуће 
превазићи. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
самосталан практичан рад 

 
4.  

 
ОСНОВНЕ  
СПЕЦИФИЧНОСТИ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 
ПОЈЕДИНИХ  
СТАРОСНИХ  ГРУПА И 
ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА 

 Стицање  знања о основним 
специфичностима 
рехабилитације одређених 
старосних група и категорија  
лица  у  стању потребе. 

 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. 

Након обраде теоријских знања и увежбавања у 
кабинету, ученике упознати са реалним условима 
на наставној бази 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (6 часова) 
 вежбе (14 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе (до 10 ученика у групи) 
приликом реализације вежби. 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 кабинет здравствене неге 
 кабинет за кинезитерапију 
 кабинет за физикалну терапију 
 наставна база 
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Препоруке за реализацију наставе 
 Користити слике и филмове различитих процеса 

рехабилитације.  
 Инсистирати да ученици схвате проблем 

инвалидности као хендикеп који је могуће 
превазићи. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
 праћење практичног рада 
 тест практичних вештина 
самосталан практичан рад 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Масажа 

Разред: први 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број  7 од  2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

64 96 60 

Недељни фонд часова 2 3  

Подела одељења у групе до 10 ученика у групи 

Циљеви предмета: 

 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 о историјском 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; 
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 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; 

 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). 

 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. 

  

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеном модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

 
 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

 Стицање знања о значају 
спровођења метода 
дезинфекције; 

 Оспособљавање ученика за 
извођење  механичке, 
хемијске и физичке 
дезинфекције. 
 

 објасни и примени механичку 
дезинфекцију; 

 примени хемијску дезинфекцију; 
 разуме и примени физичку 

дезинфекцију; 
 дефинише и примени дезинфекцију 

руку; 
 објасни и примени методе 

дезинфекције, 
 изводи механичку дезинфекцију ; 
 спроведе физичку дезинфекцију; 
 примени хемијску дезинфекцију; 
 припрема одговарајуће растворе; 
 изводи дезинфекцију руку. 
  

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања.  
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (7 часова) 
 вежбе (6 часова) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе приликом реализације 
вежби. 
Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици; 
 вежбе се реализују у кабинету за масажу. 
Препоруке за реализацију наставе 
 Вежбе у овом модулу реализовати са фондом од 

3часа недељно . 
 Користити слике упоредо са демонстрацијом 

метода дезинфекције. 
 Наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради тест знања. 
 Намештај, опрема, апарати, инструменти. 
 Хемијска дезинфекциона средства. 
 Посуда за растварање дезинфекционих 

средстава. 
 Активна теоријска настава. 
 Рад у малим групама. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 

дневник вежби 
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2. 

 
СТЕРИЛИЗАЦИЈА 

 Стицање знања о врстама , 
методама стерилизације и 
апаратима за њено 
извођење; 

 Стицање знања о руковању 
стерилним материјалом; 

 Стицање знања о 
спровођењу контроле 
стерилизације. 

 наведе појам и врсте стерилизације; 
 разуме методе и апарате за физичку и 

хемијску стерилитацију; 
 именује контролу стерилизације, 
 изведе припрему инструмената, 

прибора и апарата за стерилизацију  
суву, влажну и хемијску          
стерилизацију); 

 правилно рукује стерилним 
материјалом; 

 врши правилну контролу 
стерилизације; 

 наведе и примени методе асепсе. 
 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (7 часова) 
 вежбе (6 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на   групе приликом 
реализације 
вежби. 
 
Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици; 
 вежбе се реализују у кабинету за масажу. 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Вежбе у овом модулу реализовати са фондом 

од 6 часова недељно. 
 Интерактивна теоријска настава. 
 Рад у малим групама; демонстрација. 
 Употреба апарата (сувог стерилизатора, 

аутоклава, ув стерилизатора). 
 Користити слике. 
 Наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради тест знања. 
 Активна теоријска настава. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 

дневнике вежби 
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3.  

 
КОЖА 

 Стицање знања о грађи и 
основним функцијама коже; 
 

 опише и објасни макроскопске 
карактеристике коже; 

 објасни хистолошку грађу коже; 
 наведе основне функције коже; 

објасни хемијски састав коже (Ph 
коже, пуферски капацитет коже). 
 
 
 
 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (8 часова) 
 вежбе (3 часа) 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе приликом реализације 
вежби. 

Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици; 
 практична настава се реализује у кабинету за 

масажу. 
Препоруке за реализацију наставе 
 Интерактивна теоријска настава.  
 Рад у малим групама, рад у паровима. 
 Индивидуални рад . 
 Демонстрација на моделима са различитим 

типовима коже. 
 Употреба наставних средстава и учила 
 опрема (лежај...): 
 Атлас са приказом хистолошке грађе коже. 
 Наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу. 
 Ученик је обавезан да води дневник практичног 

рада . 
 На крају модула  ученик ради тест знања. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 
дневнике практичног рада 
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4.  

 
ПРИПРЕМА ЗА 
МАСАЖУ 

 Стицање знања о индикација-
ма и контраиндикацијама за 
примену масаже ; 

 Оспособљавање ученика за 
правилну припрему 
просторије, одабир средстава 
за масажу и припрему 
клијента за масажу. 

  

 објасни и изврши класификацију 
масаже у зависности од њене намене, 
врсте механичког агенса и 
локализације; 

 наведе индикације и 
контраиндикације за масажу. 

 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. 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања.  
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (12 часова) 
 вежбе (3 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе приликом реализације 
вежби. 

Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици; 
 вежбе се реализују у кабинету за масажу. 
  
Препоруке за реализацију наставе 
 Вежбе у овом модулу реализовати са фондом од 

3 часа недељно.  
 Користити слике упоредо са демонстрацијом. 
 Наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради тест знања. 
 Намештај, опрема, средства за масажу. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 
 дневник вежби 
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5.  ОСНОВНИ МАСАЖНИ 
ХВАТОВИ И 
МЕЂУХВАТОВИ 

 Оспособљавање ученика за 
правилно извођење 
масажних хватова: глађења, 
трљања, гњечења, лупкања и 
вибрација. 
 

 објасни дејство основних масажних 
хватова и међухватова, 

 уради разгибавање руку; 
 изведе основне масажне хватове; 
 изведе основне масажне међухватове; 
 примени комбинацију свих хватове  и 

међухватова у једној масажи. 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (10 часова) 
 вежбе и вежбе у блоку (50 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе приликом реализације 
вежби. 
 
Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици; 
 практична настава се реализује у кабинету за 

масажу. 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Интерактивна теоријска настава. 
 Практичне вежбе. 
 Рад у малим групама. 
 Рад у паровима . 
 Индивидуално увежбавање са сваким учеником. 
 Методе демонстрације. 
 Методе практичног рада. 
 Употреба наставних средстава и учила:опрема 

(лежај...), препарати. 
 ученик је обавезан да води дневник практичног 

рада. 
 на крају модула  ученик ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 
дневнике практичног рада 
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6. ХИГИЈЕНСКО- 
МЕДИЦИНСКА 
МАСАЖА 

 Оспособљавање ученика за 
извођење хигијенско 
медицинске масаже по 
сегментима. 

 дефинише хигијенско недицинску 
масажу; 

 наведе дејство, поделу, индикације и 
контраиндикације за хигијенско 
медицинску масажу, 

 изводи масажу врата; 
 изводи масажу грудног коша; 
 изводи масажу леђа; 
 изводи масажу трбуха; 
 изводи масажу руку; 
 изводи масажу ногу. 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 
 теоријска настава (16 часова) 
 вежбе и вежбе у блоку (68 часова) 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на групе приликом реализације 
вежби. 
 
Место реализације наставе 
 теоријска настава се реализује  у учионици; 
 практична настава се реализује у кабинету за 

масажу. 
 
Препоруке за реализацију наставе 
 Интерактивна теоријска настава. 
 Практичне вежбе. 
 Рад у паровима. 
 Метод демонстрације. 
 Индивидуално увежбавање са сваким учеником 

. 
 Употреба наставних средстава и учила:  опрема 

(лежај...) и средстава за масажу (масти, креме, 
уља, талк, апарати). 

 Ученик је обавезан да води дневник практичног 
рада. 

 На крају модула  ученик ради тест знања. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања 
 тестове практичних вештина 
дневнике практичног рада 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ 

Разред: први 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  2014.   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 32   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 
 

19. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву; 

20. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
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21. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ЈА, МИ  И  ДРУГИ 

 Лични идентитет 

 Откривање и 
уважавање 
разлика 

 Групна 
припадност 

 Стреотипи и 
предрасуде 

 Толеранција и 
дискриминација 

 

 

 Подстицање ученика на 
међусобно упознавање  

 

 Подстицање ученика да 
сагледају међусобне 
сличности и разлике  и 
уваже их 

 

 Развој негативног става 
према било ком облику 
дискриминације  

 

 Анализира своје особине и  да их  

представи  другима 

 

 Препозна, анализира   сличности и 

разлике унутар групе 

 

 Прихвати  друге  ученике и уважи 

њихову различитост 

 

 Препозна предрасуде, стереотипе,       

 дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим   основама  

 
 Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа, предрасуда и начине 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активности на првим часовима треба тако 
организовати да се обезбеди међусобно 
упознавање ученика, упознавање ученика са 
циљевима и наставним садржајима предмета, 
али и тако да наставник добије почетни увид у 
то са каквим знањима, ставовима и 
вештинама из области грађанског васпитања 
група располаже с обзиром да нису сви 
ученици у основној школи похађали наставу 
грађанског васпитања у истој мери. 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
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рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

  Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности, а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика  

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
9. праћење остварености исхода 
 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Ја, ми и други  ( 7 часова) 
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 Комуникација у групи  ( 9 часова) 

 Односи у групи/заједници ( 17 часова) 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОМУНИКАЦИЈА   У  
ГРУПИ 

 Самопоуздано 
реаговање 

 Гласине 

 Неслушање,активн
о слушање 

 Неоптужујуће 
поруке 

 Изражавање  
мишљења 

 Вођење дебате и 
дијалога  

 

 Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију у групи 

 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 

 

 
 
3. 

ОДНОСИ  У  ГРУПИ/ 
ЗАЈЕДНИЦИ 
 

 Сарадња  

 Групни рад 

 Групно 
одлучивање  

 Учешће младих: 
"Лествица 
партиципације" 

 Радити заједно  

 Динамика и 
исходи сукоба 

 Стилови 
поступања у 
конфликтима  

 Сагледавање 

 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 

 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 
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проблема из 
различитих углова 

  Налажење 
решења 

 Постизање 
договора 

 Извини 

 Посредовање  

 Насиље у  околини 

 Вршњачко насиље  

 Насиље у школи.  

 Постизање мира  
 

својој средини  и 

преузму одговорност за 

сопствено понашање у 

таквој ситуацији 

 

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 , из 

позиције жртве и посматрача 

 Прихвати одговорност за сопствено 

понашање 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Први  

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 
објављеним у „Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 32   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 Увод 
 
1. Уводни час  
 
2. Понављање 
кључних појмова и 
садржаја обрађених у 
основној школи 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
 
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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 часове 
православног катихизиса. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бог Откривења 
 
3. Творевина сведочи 
о Творцу 
 
4. Човек 
боготражитељ  
5. Откривење – позив 
у заједницу  
 
6. Бог Откривења – 
Света Тројица 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
творевина дело љубави Божје, 
да носи стваралачки печат 
Божји, да није случајно настала, 
нити је самобитна;  
 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је Бог 
Личност;  
 
• Упознати ученике да је 

• моћи да наведе неке од примера 
Откривења Бога у Библији;  
 
• моћи да разуме и тумачи значење 
израза homo religiosus;  
 
 моћи да препозна изразе вере у Свету 
Тројицу у богослужбеним текстовима;  
 
• моћи да препозна изразе вере у 
Богакао Творца у богослужбеним 
текстовима;  

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
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(библијска 
сведочанства)  
 
7. Из молитвеног 
богословља Цркве 
(систематизација 
теме) 

човек богочежњиво биће и да 
се Бог открива човеку ради 
заједнице са њим;  
 
• Пружити ученицима 
знање о библијским, 
светоотачким и богослужбеним 
сведочанствима да је Бог Света 
Тројица;  
 
• Омогућити ученицима 
да стекну основ за разумевање 
поступности Откривења Божјег, 
као и то да се Његово 
Откривење и данас дешава, 
уочава, препознаје и 
доживљава у Цркви. 

 
• 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; 

Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 
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3. 

Вера, знање и 
богопознање 
 
8. Вера и поверење 9. 
Вера у Старом и 
Новом Завету  
 
10. Бог се познаје 
љубављу  
11. Вера и живот 
(„Вера без дела је 
мртва...ˮ)  
 
12. Из молитвеног 
богословља Цркве 
(систематизација 
теме) 

• Оспособити ученика за 
разликовање знања које се 
односи на предмете и познања 
личности;  
 
• Указати ученицима да 
су вера и поверење предуслови 
сваког знања; • Упознати 
ученике са примерима вере и 
поверења у Бога библијских 
личности;  
 
• Оспособити ученике за 
разумевање да је богопознање 
у православном искуству плод 
личне, слободне заједнице 
човека с Богом;  
 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се 
богопознање као лични 
доживљај Христа у Цркви 
разликује од „знања о Богу“. 

 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. 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: •
 усмено испитивање; • писмено 
испитивање; • посматрање понашања ученика; 

4. 
 
 

Хришћанин – човек 
Цркве 
 
13. Човек и Заједница 
  
14. Црква као 
литургијска заједница 
(моја парохија)  
 
15. Света Литургија – 
пуноћа заједнице са 
Богом  
 
16. Хришћанин – 
човек Цркве  

• Разговарати са 
ученицима о човековој потреби 
да припада заједници и како се 
припадност остварује;  
 
• Оспособити ученике за 
правилно схватање појма 
Цркве као благодатне 
заједнице Бога и верних која се 
остварује у светој Литургији;  
 
• Указати ученицима да 
не постоје хришћани мимо 
Цркве;  
 

• 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; 
 
• моћи да продискутује о православном 
схватању Цркве;  
 
• моћи да схвати да хришћанство 
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(систематизација 
теме) 

•  Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
света Литургија извор спасења 
јер се у њој остварује пуноћа 
заједнице са Богом. 

подстиче човека на одговоран живот у 
заједници. 

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

• Упознати ученике са 
настанком и поделом Светог 
Писма;  
 
• Предочити ученицима 
да је Свето Писмо богонаднута 
књига;  
 
• Упознати ученике да је 
Свето Писмо књига 
богослужбене заједнице 
(Старог и Новог Израиља);  
 
• Омогућити ученицима 
да појме континуитет Божјег 
Откривења у Старом и Новом 
Завету;  
 
• Указати ученицима да 
је за правилно тумачење Светог 
Писма неопходна укорењеност 
у животу Цркве. 

• 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. 
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6. Хришћански живот 
 
22. Црквено Предање 
и народна предања  
 
23.„Све ми је 
дозвољено, али ми 
није све на корист...”  
 
24.Из живота светих  
 
25.Знамените 
личности и 
хришћанство  
 
26.Смисао (и 
бесмисао) живота 

• Пружити знање 
ученицима да је подвиг 
неопходно средство за 
остварење личне заједнице с 
Богом у Христу, у којој ће Бог 
бити извор нашег вечног 
постојања и личног идентитета; 
 
• Оспособити ученика за 
разликовање народног и 
црквеног Предања и правилно 
доживљавање православног 
етоса који извире из 
литургијског начина постојања 
људи и природе;  
 
• Развијање свести 
ученика о неопходности 
одговорног живота у заједници 
и ослобађања од 
егоцентризма; 
 
• Упознати ученике да је 
светост достижна и данас, те да 
није привилегија прошлости;  
 
• Омогућити разумевање 
ученицима да је човек биће 
смисла;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 
из Православног катихизиса. 

 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 

 

Општи стандарди 
постигнућа 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7/2014.  година ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 

 

183. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
184. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
185. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
186. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
187. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
188. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
189. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
190. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
191. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
192. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
193. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
194. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
195. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
196. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теме ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Барок, класицизам и 
просветитељство 

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

 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 српској 
књижевности 

 наведе особине  ликова у обрађеним 
делима и заузме став према њиховим 
поступцима  

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Посета Музеју Вука и Доситеја. 
 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем... 
Оквирни број часова по темама 

 Барок , класицизам, просветитељство (10 
часова) 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 наведе представнике романтизма и 
њихова дела 

 уочава и образлаже одлике 
романтизма 

 изнесе свој суд о књижевним делима 
користећи стечена знања и сопствена 
запажања 

 препозна и усвоји вредности 
националне културе и 
разуме/поштује културне вредности 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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других народа 
тумачи  уметнички свет и стваралачке 
поступке у структури обрађених дела 

праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Романтизам   (14 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

 
 
3. 

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

 

 наведе представнике правца и 
њихова дела 

 дефинише одлике реализма и 
објасни их на 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 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

верском наставом, грађанским васпитањем, 
ликовном културом... 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Могућност гледања екранизације неких од 
дела реалистичке књижевности. 
 
 

Оквирни број часова по темама 
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 Реализам (14 часова) 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

4. Морфологија са 
творбом речи 

Систематизовање знања о 
врстама речи и њиховим 
облицима 
Систематизовање знања о 
основним правилима грађења 
речи 

 одреди врсту речи и граматичке 
категорије 

 употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у складу са 
језичком нормом 

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

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Морфологија са творбом речи  (9 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 
 

 

5. Правопис Оспособљавање ученика да 
пишу у складу са правописном 
нормом 

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

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

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (8 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
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6.  Култура изражавања Оспособљавање ученика да 
теоријска знања из 
граматике и правописа 
примењује у усменом и 
писаном изражавању у 
складу са језичком нормом, 
користе различите облике 
казивања и функционалне 
стилове 

 

 изражава размишљања и критички 
став према проблемима и појавама у 
књижевним текстовима и 
свакодневном животу 

 препозна одлике стручно-научног 
стила 

 примени одлике новинарског стила 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (11 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
праћење остварености исхода 
тестове знања 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
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.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
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уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
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став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 
колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
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књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Енглески језик 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе нема група 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
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 

СЛУШАЊЕ 
 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
усменог говора 
 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање 
ученика за 
разумевање 
прочитаних 
текстова 
 
 
ГОВОР 

 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 

Наставни програм се остварује у условима 
неопходним за савремени приступ реализације 
наставе. 
У реализацији су доступна средства савремене 
технологије,почев од ,,паметне табле,,беле 
табле,пројектора,цд плејера и коришћење 
интернета. 
Ученици традиционално учествују на 
међународном такмичењу HIPPO,a од 2022 
године новина је и такмичење International Europe 
Day Contest. 
Предмет је у корелацији са Српским 
језиком,Социологијом,Географијом,Биологијом. 
 
Комуникативна настава страних језика 
подразумева поимање језика као средства 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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  (штам
па, телевизија, 
електронски 
медији ) 

 Интересантне 
животнеприче и 
догађаји 

 Свет 
компјутера 

( млади и друштвене 
мреже ) 
 

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 

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        (писмено и усмено) 

  

 -преводи усмено или писмено 
кратке поруке у складу са потребама 
комуникације 

 
-аргументује свој став о медијском тексту 

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

 усвајање језичког садржаја кроз циљано 
и осмишљено учествовање у друштвеном чину 
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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/стомат
ологије; 

 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; 
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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; 

 

 
 
2. 
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3. 

    

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће 
спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.3. Схвата општи 
смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата смисао 
прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор 
ритам излагања). 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 
интернационализми.  
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске 
вести ).  
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма.  
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, 
етикете на производима, јеловник и сл.).  
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).  
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.  
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.  
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).  
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.  
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања.  
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).  
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 2.СТ.1.4.3. 
Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл.  
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава.  
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2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Математика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 часова   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми  ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

 
 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 
ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 

 Упознавање са основним 
елементима тригонометрије  

 

 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 тригонометријских 
функција ако је позната вредност 
једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских 
функција карактеристичних углова 
(од 30° , 45° , 60° ) и  са калкулатора 
прочита вредности за остале оштре 
углове  и обрнуто (одређује оштар 
угао ако је позната вредност 
тригонометријске функције)  

примени елементе тригонометрије 
правоуглог троугла на решавање 
практичних проблема 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава (68 часова). 
Место реализације наставе 
 Настава се реализује у учионици или  кабинету 

за математику. 
Препоруке за реализацију наставе 
 образложити циљ предмета, начин и 

критеријум оцењивања; 
 неопходна предзнања поновити уз максимално 

ангажовање ученика; 
 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање; 
 примењивати разноврсне облике и методе 

рада, како би се подстакла активност ученика; 
 инсистирати на прецизности, тачности, 

систематичности и уредности у раду; 
 упућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 
технологија. 

 

 Тригонометрија правоуглог троугла: садржаје 
повезивати са одговарајућим примерима из 
живота, нпр. величина сенке. Поновити 
правила заокругљивања бројева на одређени 
број децимала. 
Оспособити ученике за употребу калкулатора 
као помоћног средства при решавању 
проблема применом тригонометрије.  
 

 Степеновање и кореновање: при 
проширивању скупа из кога је изложилац 
нагласити  перманентност особина 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 
КОРЕНОВАЊЕ 

 Проширивање знања о  
степеновању и кореновању 
 Стицање основних 

знања о комплексним 

бројевима 

 наведе својства операција са 
степенима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 наведе својства  операција са 
коренима и примени их у 
трансформацијама једноставнијих 
израза 

 рационалише именилац разломка у 
једноставним случајевима 

 дефинише појмове имагинарна 
јединица и комплексан број 

 сабере, одузме, помножи и подели 
два комплексна броја 
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 одреди конјугован број датог 
комплексног броја  

израчуна модуо комплексног броја 

степеновања. Оспособити ученике да помоћу 
калкулатора одреде вредности корена и 
степена датог броја. Комплексни бројеви: 
обрадити само основне појмове и чињенице 
које ће бити неопходне при изучавању 
садржаја о квадратној једначини.  

 

 Функција и график функције: приликом 
обраде користити  што више конкретних 
примера из живота и струке.  

 

 Квадратна једначина и квадратна функција: 
показати односе између решења и 
коефицијената, као и растављање квадратног 
тринома на чиниоце. Нацртати свих шест  
облика квадратне функције. Истаћи повезаност 
аналитичког и графичког приказа квадратне 
функције.  
 

 Полиедри и обртна тела: користити 
симулације пресека на рачунару. Садржаје 
повезати са стручним предметима и 
проблемима из свакодневног живота. 
 

 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

13. активност ученика на часу; 
14. усмену проверу знања; 
15. писмену провера знања; 
16. тестове знања. 

 
Оквирни број часова по темама 

 Тригонометрија правоуглог троугла  7 часова 

 Степеновање и кореновање 12 часова 

 Функција и график функције 6 часова 

 Квадратна једначина и квадратна функција  15 
часова 
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 Тела  11 часова 

 Низови     7  часова 
За реализацију 4 писменa задатка са исправкама 
планирано  је 8 часова. 

 
 
3. 

 
 

ФУНКЦИЈА И ГРАФИК 
ФУНКЦИЈЕ 

 Упознавање основних 
својстава функција 

 Оспособљавање за 
представљање података 
различитим графичким 
облицима и анализу датих 
података 

 

 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 

 

 
 
 

4. 

 
 

КВАДРАТНА 
ЈЕДНАЧИНА И 
КВАДРАТНА 
ФУНКЦИЈА 

 Стицање основних 

знања о квадратној 

једначини и 

квадратној функцији 

 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 

 

 

 
 

5. 

 
 

ТЕЛА 

 Проширивање знања о 
полиедрима и обртним 
телима 
 

 израчуна обим и површину фигура у 
равни (квадрат, правоугаоник, 
правилан шестоугао, круг)  

 разликује правилне полиедре 

 примени одговарајуће формуле и 
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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 

 

6. НИЗОВИ  Упознавање са појмом 
низа 

 Разумевање појмова 
аритметички и 
геометријски низ и 
примена на конкретне 
проблеме 

 

 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 и 
одреди везу између општег члана и 
првог члана и количника низа  

 израчуна збир првих n чланова 
геометријског низа 

 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
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2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције 
 
са комплексним бројевима. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
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2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских 
 
објеката у равни. 
 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову 
површину. 
 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 
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Образовни профил: масери 

Назив предмета: географија 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7   / 2014   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 - - 

Недељни фонд часова 1   

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. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Увод  Стицање знања о предмету 
проучавања, подели, 
значају и месту географије 
у систему наука 

 

 Уочавање и схватање 
корелативних односа 
између географије и других 
природних и друштвених 
наука 

  

 дефинише  предмет изучавања, 
значај, развој и место  географије у 
систему наука 

 разликује природне и друштвене 
елементе географског простора и 
схвата  њихове узајамне  узрочно-
последичне везе и односе  

одреди  место географије у систему  
наука , препозна значај и практичну 
примену географских сазнања 

На почетку теме ученике треба упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
   Предмет се реализује кроз следеће 
 облике наставе: 
   теоријска настава 33 часа 
 
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...) 

 
Оцењивање 
   Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 праћење остварености исхода 

 тестови   
знања 

 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Савремене 
компоненте 
географског положаја 
Србије 

 Проширивање знања о 
положају, месту и улози  
Србије на Балканском 
полуострву и југоисточној 
Европи 

 

 Сагледавање сложених    
друштвено-економских 
процеса и промена у  
jугоисточној Европи на 
Балканском  полуострву и у 
нашој држави, уочавaњем  
општих географских 
карактеристика 

 

 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 
њихове сарадње  

 уочава предности и недостатке 
географског положаја Србије 
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3. 

Природни ресурси 
Србије и њихов 
економско географски 
значај 

 Стицање нових и 
продубљених знања о 
природи Србије и њеном 
утицају  на живот и 
привредне делатности 
људи 

 

 Сагледавање физичко-
географских компонената 
простора Србије и 
разумевање  њиховог 
значаја  за живот људи и 
могућности развоја 
привреде 

 

 одреди у геолошком саставу Србије 
заступљеност стена различите 
старости, састава и порекла 
значајних за појаву руда и минерала 

 лоцира у оквиру геотектонске 
структуре Србије велике целине: 
Српско-македонску масу, Карпато-
балканиде, Унутрашње динариде, 
Централне динариде и Панонску 
депресију и објасни њихов постанак 
(деловање унутрашњих тектонских и 
спољашњих сила) 

 идентификује основне макро-целине 
рељефа Србије: Панонски басен  и 
Планинску област 

 одреди Планинску област и преглед 
громадних, карпатско-балканских, 
динарских планина и већих котлина  

 објасни елементе и факторе климе, 
разликује климатске типове у Србији 
и њихове одлике 

 направи преглед водног богатства 
Србије: одреди на карти 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 физичко-географских 
фактора на формирање типова 
вегетације и разноврсност 
животињског света панонске  и 
планинске области Србије 
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 дефинише појам природне средине, 
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 

 

4. Становништво и 
насеља Србије 

 Проширивање знања о 
демографском развоју и 
распореду становништва у 
Србији  

 

 Уочавaње 
демографскихпроблема и 
могућности њиховог 
превазилажења за 
свеукупни друштвено-
економски развитак наше 
земље 

 Проширивање знања о 
насељима и факторима 
њиховог развоја 
 

 Разумевање вредности 
сопственог културног 
наслеђа и повезаности са 
другим културама и 
традицијама 

 опише антропогеографска обележја и  историјско-
географски 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; да их објашњава, врши 
предвиђања и изводи закључке . 

 дефинише појмове: наталитет, морталитет и 
природни прираштај. 

 дефинише појам миграције и разликује типове и 
видове миграција 

 објасни структуру становништва у Србији  
(биолошка, економска, социјална, национална) 

 разликује појмове: националног, етничког и 
културног идентитета 

 изгради  став о једнаким правима људи без обзира 
на расну, националну, верску и другу припадност 
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 Развијање свести о 
вредности и значају 
антропогених културних 
добара 

 

 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 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 заш дефинише 
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 

 титу 
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5. Привреда Србије  Проширивање и 
продубљивање знања о 
привреди Србије и њеним 
основним 
карактеристикама 

 
Сагледавање потенцијала и  
могућности Србије за њену 
конкурентност у светској 
привреди 

 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 

 

 

6. Регионалне целине 
Србије 

Стицање и проширивање 
географских знања о 
регионалним целина Србије и 
сагледавање њихових 
специфичности 

 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 

 покаже на карти Србије 
Старовлашко-рашку висију уз 
анализу њених природних и 
друштвених одлика 

 лоцира на карти Србије границе 
Источне Србије и наведе њене 
природне и друштвене одлике 

 препозна на карти Србије границе 
Јужног Поморавља и препозна 
његове природне и друштвене 
одлике 

потврди на карти Србије границе Косова 
и Метохије и дискутује о његовим 
природним и друштвеним одликама 
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7 Србија и савремени 
процеси у Европи и 
свету 
 
 

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

 
 Стварање реалне слике о 

Србији у светским 
размерама и савременим 
међународним процесима 

 

 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 

 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 

 

 
ОПШТИ СТАНДАРДИ 
ПОСТИГНУЋА 
 

1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ –основни ниво 
2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 
компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у свом 
окружењу 

2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ –основни ниво 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 

(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, информације из 
медија, интернет) за прикупљање и представљање географских података у локалној 

средини, Републици Србији и земљама у окружењу 

2.ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних услова и ресурса у локалној средини, Републици 

Србији и региону и разуме њихов значај за економски развој. 
2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за опстанак и напредак људског 

друштва и привредни развој. 
2.ГЕ.1.2.5. Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној средини, 

Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење шума, неадекватна 
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испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе кише, поплаве, суше) и 
учествује у активностима за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-основни ниво 
2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и њихов утицај на неравномеран 

регионални развој Републике Србије и земаља у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.2. Наводи географске факторе који утичу на размештај становништва, насеља и 

привреде у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски развој (природни и мeханички) и структуре 

становништва у Републици Србији и земљама у окружењу 
4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-основни ниво 

2.ГЕ.1.4.1. Објашњава математичкогеографски, физичкогеографски, економскогеографски 
и војностратешки положај Републике Србије. 

2.ГЕ.1.4.2. Описује природногеографске и друштвеногеографске одлике локалне средине и 
Републике Србије. 

2.ГЕ.1.4.3. Издваја регионалне целине у Републици Србији и описује њихов неравномеран 
развој. 

2.ГЕ.1.4.4. Наводи природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 
разуме потребу за њиховим очувањем и унапређивањем. 

1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање географских 

карата различитог размера и садржаја. 
2.ГЕ.2.1.2.* Разуме значај и могућности практичне примене географског информационог 

система (ГИС). 
2.ГЕ.2.1.3.* Дефинише просторни план и објашњава значај просторног планирања за 

укупан развој одређене територије.   
2.Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-средњи ниво 

2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских 
делатности. 

2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних ресурса у Републици Србији, 
региону и Европи и објашњава њихов утицај на економски развој. 

2.ГЕ.2.2.4. Описује настанак, развој и последице еколошких проблема на локалном и 
националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-средњи ниво 
2.ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географских фактора на демографски развој, размештај 

становништва, насеља и привреде у свету. 
2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, незапосленост, 

глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и наводи мере за 
њихово превазилажење. 

2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе који утичу 
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на њихов настанак и развој 

4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-средњи ниво 
2.ГЕ.2.4.1. Објашњава историјскогеографске факторе и процењује њихов утицај на 

друштвене и економске токове у Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.2.4.2. Описује факторе који утичу на неравномеран регионални развој у Републици 

Србији и предлаже решења за ублажавање тих разлика. 
2.ГЕ.2.4.3. Објашњава трансформације регија на националном нивоу и препознаје правце 

њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.2.4.4. Описује природна и културна добра локалне средине, Републике Србије и 

учествује у акцијама за њихову заштиту и унапређивање 
1. Област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ-напредни ниво 

2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке резултате (географске 
карте, сателитске снимке, статистичке податке, научну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет); изводи закључке и предлаже мере за решавање 
друштвених проблема. 

2.ГЕ.3.1.2.* Примењује географски информациони систем (ГИС) за креирање 
једноставних географских карата. 

2.ГЕ.3.1.3.* Анализира значај чинилаца развоја у просторном планирању (људи, природа, 
друштвено богатство, инфраструктура, мрежа и систем насеља). 

2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, система и 
природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава узроке који су 

утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 
2. Област ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ-напредни ниво 

2.ГЕ.3.2.2. Анализира геохронолошки развој планете Земље. 
2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и њихов 

утицај на економски развој Републике Србије. 
2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу и 

познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

3. Област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА-напредни ниво 
2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске развијености 

различитих регија у свету. 
2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, 

глобализација, депопулација, неравномеран размештај становништва, пренасељеност 
градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове на глобалном 

нивоу. 
2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и национално тржиште 

и анализира факторе који утичу на њихов развој 

4. Област НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ-напредни ниво 
2.ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 
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индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природних и 
културних добара у Републици Србији 

2.ГЕ.3.4.2. Анализира географске факторе и њихов утицај на развој регионалних целина на 
глобалном нивоу. 
2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на глобалном нивоу и познаје правце 
њиховог даљег развоја. 
2.ГЕ.3.4.4. Описује геодиверзитет, биодиверзитет и заштићена подручја у Републици 
Србији 

Образовни профил: МАСЕР 

Назив предмета: МАСАЖА  

Разред: Други  (2.) 

Правилник о наставном 
плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни 
гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 132 60 

Недељни фонд часова 2 4  

Подела одељења у групе Групе до 10 ученика 

Циљеви предмета: 

 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; 
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Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања 

наставних програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
Фототерапија 

 Стицање знања о 
карактеристикама и изворима 
фототерапије; 

 Стицање знања о биолошком 
дејству фототерапије; 

 Стицање знања о 
фотосензибилизацији и њеном 
значају; 

 Стицање знања о опасностима и 
грешкама у фототерапији; 

 Стицање знања о мерама 
заштите у фототерапији; 

 Оспособљавање ученика за 
примену биоптрона; 

 Развијање радних 
навика,упорности,систематичности 
и прецизности у раду; 

 Развијање емпатског става према 
пацијенту; 
 

 

 хромотерапије, ИР зрака, УВ зрака, 
биоптрон  лампе и ласера на људски 
организам; 

 наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
фототерапије; 

 препозна опасности и грешке 
приликом примене фототерапије 

 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. 
 

теоријска настава 8 часова 

 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

Препоруке за реализацију  
 вежбе (10 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 
наставе 
 Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 4 
часа недељно. 

 Користити активну теоријску 
наставу. 

 Метода демонстрације. 
 Рад у пару. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 

тест знањa. 
 Намештај, опрема, апарати. 
 

 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
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исхода 

 усмено излагање 

 тест пракричних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
2. 

 
 
Криотерапија 

 Стицање знања о дејству и 
техникама примене криотерапије; 

 Стицање знања о 
индикацијама и 
контраиндикацијама за примену 
криотерапије. 

 дефинише појам и дејство 
криотерапије; 

 објасни технике примене; 

 наведе индикације и 
контраиндикације за криотерапије, 

 изводи припрему пацијента; 
 изводи примену леда за масажу; 
 примењује криомасажу; 
 примењује криоблогу; 

 примењује криоимерзију. 
 

теоријска настава 4 часова 
 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

Препоруке за реализацију  
Наставе 
 вежбе (8 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 
 
 Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 14 
часа недељно. 

 Метода демонстрације. 
 Рад у пару. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 

тест знањa. 
 Намештај, опрема, апарати. 

 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
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исхода 

 усмено излагање 

 тест пракричних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 

  

 
 
3. 
 

 
 
Термотерапија 

 Стицање знања о 
карактеристикама 
термотерапијских агенаса; 

 Оспособљавање ученика за 
апликовање парафина четком, газом 
и  

имерзијом; 

 Оспособљавање ученика за 
примену пелоида и сауне; 

       Оспособљавање ученика за 
апликовање парафина четком, газом 
и  
имерзијом; 

 Оспособљавање ученика за 
примену пелоида и сауне; 

 
 

 дефинише појам и поделу 
термотерапије; 

 објасни технике термотерапије; 

 наводи дејство и карактеристике 
термотерапијских агенса; 

 наводи индикације и 
контраиндикације за 
термотерапију, 

 изводи припрему пацијента и 
парафинске смесе; 

 примењује наношење парафина 
(четком, газом и имерзијом) 

 примењује наношење пелоида; 

 примењује сауну. 
 

 теоријска настава 10 часова 
 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

Препоруке за реализацију  
Наставе 
 вежбе (12 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 
 Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 18 
часа недељно. 

 Метода демонстрације. 
 Рад у пару. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 

тест знањa. 
 Намештај, опрема, апарати. 
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Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 усмено излагање 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
4. 

 
 
Хидротерапија 

 Стицање знања о 
хидротерапији и њеним 
карактеристикама; 

 Стицање знања о биолошком 
дејству воде на људски организам; 

 Стицање знања о примени 
локалних и општих 
хидропроцедура; 

 Оспособљавање ученика за 
примену подводне масаже, 
локалних купки, бисерне и  јакузи 
каде. 

  
 

 опише и објасни карактеристике, 
начине апликовања и биолошко 
дејство хидротерапије; 

 изведе апликацију локалних и 
општих хидропроцедура; 

 изведе правилну припрему 
пацијента за хидротерапију; 

 уради правилно дозирање и 
изведе подводну масажу; 

 наведе и препозна 
контраиндикације за подводну 
масажу; 

 наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
хидротерапије 

 припрема простор и пацијента за 
хидротерапију; 

 примењује локалне купке; 
 изводи подводну масажу; 
 примењује бисерну и јакузи каду. 

  

 

 теоријска настава 10 часова 
 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (12 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 
 Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 18 
часова недељно.  

 Рад у пару. 
 Метода демонстрације. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 

тест знања. 
 Намештај, опрема, каде. 
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Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 усмено излагање 

 тест пракричних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
5. 

 
 
Сонотерапија 

 Стицање знања о 
сонотерапији, начинима њене 
апликације, индикацијама и 
контраиндикацијама за њену 
примену; 

 Стицање знања о начину 
настанка, особинама, врстама и 
биолошком дејству УЗ-а; 

 Оспособљавање ученика 
за  примену сонотерапије 
(локална, субаквална примена УЗ-
ка, сонофореза); 

 

 објасни начин настанка, особине 
и врсте ултразвука, као и његово 
биолошко деловање; 

 наведе и препозна индикације и 
контраиндикације за примену 
сонотерапије; 

 изведе  УЗ масажу, субаквалну 
технику, као и сонофорезу; 

 препозна опасности и грешке 
при раду са УЗ-ом; 

  
 

теоријска настава 6 часова 

 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (8 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 
 
 Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 14 
часова недељно.  

 Рад у пару. 
 Метода демонстрације. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу.  
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 

тест знања. 
 Намештај, опрема, апарати. 
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Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
6. 

 
 
Електротерапија 

 Стицање знања о дефиницији 
подели и физиолошком 
дејству електротерапије; 

 Стицање знања општим 
карактеристикама  и 
техникама примене галванске 
струје и бодистар апарата, 
 

 

 дефинише појам и поделу 
електротерапије; 

 примењује електротерапију; 

 наводи опште карактеристике 
галванске струје; 

 именује специјалне облике 
примене галванске струје. 

 припрема пацијента, апарата и опреме; 
 објашњава технику епилације; 
 примењује бодистар апарат; 
 изводи електрофорезу лекова; 
 наводи могуће грешке при раду са 

овим апаратом. 

  

теоријска настава 10 часова 

 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (20 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 
 
 Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 26 
часа недељно.  

 Рад у пару. 
 Метода демонстрације. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу. 
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 

тест знања. 
 Намештај, опрема, апарати. 
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Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
7. 

 
 
Лимфна дренажа 

 Оспособљавање ученика за 
примену мануелне и апаратурне 
лимфне дренаже по сегментима; 

 

 дефинише дејство лимфне 
дренаже;    

 наводи шта сачињава лимфни 
систем; 

 наводи технику примене; 

 примењује у раду најважније 
принципе; 

 наводи индикације и 
контраиндикације лимфне дренаже, 

 припрема пацијента, опреме; 
 примењује најважније принципе за 

извођење лимфне дренаже; 
 изводи мануелну лимфну дренажу по 

сегментима; 
 изводи апаратурну лимфну дренажу. 

  
 

теоријска настава 12 часова 

 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 
 вежбе (16 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 

 
 Активна теоријска настава. 
 Рад у пару. 
 Метода демонстрације. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу.  
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 

тест знања. 
 Намештај, опрема. 
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Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
8. 

 
 
Антицелулит масажа 

Стицање знања о правилном 
дозирању и техници примене 
антицелулит масаже. 

 дефинише целулит и његове 
стадијуме; 

 именује мере превенције; 

 наводи технике примене; 

 наводи препарате за примену 
антицелулит масаже, 

 припрема пацијента, и препарата;     
 примењује масажне хватове и 

међухватове за антицелулит масажу; 
 примењује одговарајући притисак и 

редослед извођења антицелулит 
масаже; 

 изводи поступак по завршетку 
антицелулит масаже. 

  

теоријска настава 10 часова 

 теоријска настава се 

реализује  у учионици 

 средства за рад рачунар, 

видео бим пројектор 

 писана припрема 

наставника 

 линкови који се односе на 

текући модул 

истраживачки задаци о 

текућем модулу 

 
Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (16 часова) 
 вежбе у блоку (6 часова) 
 
 Вежбе у овом модулу 

реализовати са фондом од 22 
часа недељно.  

 Активна теоријска настава. 
 Рад у пару. 
 Метода демонстрације. 
 Наставник и ученици  су 

обавезни да имају радну одећу.  
 Ученик је обавезан да води 

дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради 
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тест знања. 
 Намештај, опрема. 

 

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз: 

 праћење остварености 
исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

Опш
ти 
стан
дар
ди 
пост
игну
ћа  
 
 
 

 Ученик ће имати знање 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 

 Ученик ће имати знање о   криоотерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству топлоте на људски организам, правилној примени 
криотерапијее 

 Ученик ће имати знање о   термотерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству топлоте на људски организам, правилној примени 
локалних и општих термопроцедура; 

 Ученик ће имати знање о  хидротерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству воде на људски организам, правилној примени 
локалних и општих хидропроцедура; 

 Ученик ће имати знање о  електротерапији и њеним карактеристикама, биолошком дејству струје на људски организам, опасностима и грешкама 
при раду, као и о индикацијама и контраиндикацијамау електротерапији; 

 Ученик ће имати знање о  сонотерапији, начинима њене апликације, индикацијама и контраиндикацијама за њену примену; 

 наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман мануелна лимфне дренаже 

 наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман антицелулит масажа 
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Образовни профил: масер 

Назив предмета: Познавање препарата 

Разред: 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 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе  

Циљеви предмета: 

 Стицање знања о карактеристикама коже и деловању препарата на кожу; 

 Стицање знања о својствима, дејствима и примени препарата; 

 Оспособљавање ученика за правилни одабир и употребу препарата; 

 Развијање професионалне одговорности за избор и примену препарата за  извођење естетских процедура. 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Полазне основе за 
изучавање 
препарата  
 

 Стицање знања о 
циљевима, задацима и 
садржајима предмета . 

 Стицање знања о 
карактеристикама коже и 
познавању фактора који 
детерминишу функцију, 
стање и естетски изглед 
коже 

 класификује козметичке 
препарате; 

 oпише  грађу, функцију и процесе 
који детерминишу функцију, 
стање и изглед коже; 

 oпише алергијске манифестације 
на кожи изазване козметичким 
препаратима . 

 
 

Наставни програм се реализује  активном 

наставом уз помоћ савремених дигиталних 

технологија, гледањем различитих видео 

садржаја,  

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства за 
одржавање хигијене и 
дезинфекцију 

 Стицање знања о 
својствима, дејству и 
примени препарата за 
одржавање хигијене и 
дезинфекцију коже  

 
 Формирање свести о 
улози препарата за 
одржавање личне 
хигијене у свакодневном 
животу 

 

 наведе  сировински састав, 
деловање и примену сапуна, 
шампона и препарата за купање; 

  примени антисептичка 
средстава; 
израчуна како да разблажи 
етанол и хидроген. 

Наставни програм се реализује активном 

наставом уз помоћ савремених дигиталних 

технологија, гледањем различитих видео 

садржаја. 
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3. 

Препарати за негу  Стицање знања о 
сировинском саставу, 
облицима израде, 
деловању и примени. 
препарата за негу коже 

 Стицање знања о начину 
одабира препарата за 
негу коже према 
карактеристикама коже. 

 Формирање свести о 
улози препарата за негу у 
свакодневном животу 

 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 препарата 

Наставни програм се реализује активном 
наставом уз помоћ савремених дигиталних 
технологија, гледањем различитих видео 
садржаја. 
 

4. Препарати за 
уклањање естетских 
несацршености 

 Стицање знања о 
сировинском саставу, 
својствима деловања и 
примени препарата за 
уклањање естетских 
несавршености коже. 

 Формирање свести о 
улози препарата за 
уклањање естетских 
несавршености 
свакодневном животу 

 наведе  сировински састав, 
деловање и примену препарата 
за уклањање естетских 
несавршености коже; 

  одабере препарате за уклањање 
естетских несавршености на 
основу познавање њиховог 
сировинског састава, својстава, 
облика и механизама деловања. 
 

Наставни програм се реализује активном 

наставом уз помоћ савремених дигиталних 

технологија, гледањем различитих видео 

садржаја. 
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5. Препарати за 
ароматерапију 

 Стицање знања о 
хемијском саставу, 
својствима, начину 
добијања, деловању и 
примени етарских уља; 

 .Формирање свести о 
улози препарата за 
ароматерапију у 
свакодневном животу. 

 
 

 наведе хемијски састав и 
особине етарских уља; 

 наведе методе добијања 
етарских уља; 

 класификује етарска уља  према 
деловању; 

 одабере етарска уља за 
одговарајућу процедуру. 
 

Наставни програм се реализује активном 

наставом уз помоћ савремених дигиталних 

технологија, гледањем различитих видео 

садржаја, филмова. 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 
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Назив предмета: Хигијена и здравствено васпитање 

Разред: 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 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА 

 Стицање позитивних 
ставова и навика у личној 
хигијени; 

 Стицање знања 
о  хигијенским принципима 
који спречавају настанак 
поремећаја и болести 
услед неправилног 
одржавања личне хигијене; 

 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; 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
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 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 контрацептивно 
средство; 

 одабере адекватну одећу и 
обућу. 

 

Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ХИГИЈЕНА ФИЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ И ТЕЛЕСНОГ 
ВАСПИТАЊА 

 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 способност 

  

 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. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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3. 

 
 
 
 
МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА 

 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. 

 

 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 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ 

 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 

 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; 

 препозна болести настају услед 
поремећаја понашања у исхрани; 

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

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  
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начин живота. 
 

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
КОМУНАЛНА 
ХИГИЈЕНА 

 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 

 овеже 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 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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глобалним поремећајима у 
животној средини. 

 

 
 
 
 
6. 

 
 
 
 
ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА 

 Стицање знања о 
карактеристикама раста и 
развоја дечјег узраста; 

 Стицање знања о 
утицају  фактора школске 
средине на здравље 
ученика; 

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

 

 препозна карактеристике раста и 
развоја појединих фаза дечјег 
узраста;  

 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. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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7. 

 
 
 
 
ХИГИЈЕНА РАДНЕ 
СРЕДИНЕ И ТОКОМ 
ВАНРЕДНИХ СТАЊА 

 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. 

 

 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. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  

 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
ЗДРАВСВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

 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. 

 

 објасни  циљеве здравствено 
васпитног рада; 

 направи оперативни план и 
програм здравствено-васпитног рада 
у оквиру своје компетенције;  

 примени облике и методе 
зрадвствено- васпитног рада; 

 користи очигледна здравствено- 
васпитна средства. 

 

На почетку настане теме ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, планом 
рада и начинима оцењивања. 
 
Реализација  наставе 
Наставна тема се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
теоријска настава (66 часова) 
 
Место реализације наставе 

 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 активна настава  
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 демонстрација 

 рад у групама 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Микробиологија са епидемиологијом 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 
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Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Основне одлике 
микроорганизама 

 Упознавање основних 
одлика микроорганизама 
узрочника инфекција; 

 Стицање теоретских 
знања о функционалној 
анатомији бактерија и 
метаболизму; 

 Стицање теоретских 
знања о врстама 
антибактеријских лекова и 
резистенцији на лекове 

 

 Разликује бактеријске ћелије 
према величини, облику и грађи; 

 Разликује услове за раст и 
размножавање бактерија и начин 
размножавања; 

 Препозна механизме деловања 
антибактеријских лекова са 
примерима; 

 Препознаје механизам 
резистенције; 

 Објасни дифузиони и дилуциони 
метод антибиограма 

 Објасни комбиновани метод 
антибиограма. 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 9 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи 
епидемиологије 
заразних болести 

 Стицање знања о 
идентификацији бактерија 
које изазивају болести; 

 Стицање основних 
знања о инфективним 
болестима, врстама 
инфекције; 

 Стицање знања о 
факторима вируленције 
бактерија и њиховој 
патогености. 

 Објасни методе доказивања да 
је специфична бактеријска врста 
узрочник одређене болести; 

 Разликује начине преношења 
инфекције и настанак инфективног 
процеса; 

 Повезује врсте инфекције, њихов 
значај у односу на узрочника 
болести, об; 

 Објасни факторе адхеренције, 
факторе инвазивности и токсине 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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  бактерија одговорних за настанак 
болести 

 

3. Имунитет  Стицање теоретских 
знања о механизмима 
неспецифичне и 
специфичне одбране 
организма; 

 Стицање теоретских 
знања о имуном одговору 
на инфективне агенсе; 

 Стицање теоретских 
знања о имунолошким 
лабораторијским 
методама. 

 

 Објасни неспецифичне 
одбрамбене факторе природне 
имуности и њихов значај; 

 Објасни ћелијски и хуморални 
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. 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

4. Бактериологија  Стицање теоретских 
знања о грађи, физиологији 
и обољењима Грам 
позитивних и Грам 
негативних бактерија 
значајним за хуману 
медицину; 

 Стицање теоретских 
знања о грађи, физиологији 
и обољењима која 
изазивају микиоплазме, 
пикеције, лептоспире, 
борелије, бруцеле, 
листерије и спирохете 

 

 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, превенцију и 
лечење; 

 Објасни грађу, физиологију 
микоплазми, објасниобољења која 
изазивају микоплазме, превенцију и 
терапију 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 13 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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5. Вирусологија  Стицање теоретских 
знања о структури вируса; 

 Стицање теоретских 
знања о односу вируса и 
ћелије домаћина; 

 Стицање теоретских 
знања о патогенези 
вирусне инфекције; 

 Стицање теоретских 
знања о лабораторијској 
дијагнози вирусних 
обољења 

 

 Разликује величину, хемијски 
састав и структуру вируса; 

 Класификује вирусе према 
карактеристикама; 

 Препозна начин, фазе 
репликације вируса; 

 Повезује односе вируса и ћелије 
домаћина; 

 Објасни начин настанка вирусне 
инфекције и осетљивост домаћина 
на вирусе 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 10 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

6. Паразитологија  Стицање теоретских 
знања о паразитима 
значајним за хуману 
медуицину; 

 Стицање теоретских 
знања о односу паразита и 
ћелија домаћина; 

 Стицање теоретских 
знања о лабораторијској 
дијагнози паразитарних 
обољења 

 

 Разликује облике, врсте и 
карактеристике симбиоза између 
организама; 

 Разликује облике, врсте и 
карактеристике паразита; 

 Разликује основне 
карактеристике паразита на основу 
којих је извршене подела 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 8 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 

7. Микологија  Стицање знања о 
морфологији, културелним 
и биохемијским 
особинама, антигеним 
својствима и патогенези 
гљива; 

 Стицање знања о 
класификацији гљива; 

 Стицање знања о 
системским микозама 

 

 Објасни морфологију, 
културелне и биохемијске особине, 
антигена својства и патогенезу 
гљива; 

 Објасни узрочнике сустемских 
микоза 

 

- теоријска настава се одвија у учионици 
Оквирни број часова: 6 
Оцењивање: 
- усмено испитивање 
- тестови 
- презентације 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

/ 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 

Разред: 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 

66   

Недељни фонд часова 2   

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 значаја техничара при узимању биолошког материјала за биохемијске анализе 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Телесне течности и 
електролити 

 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. 
 

 

 
 

 
 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. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 
 Теоријска настава се реализује у учионици или 

одговарајућем кабинету 
Препоруке за реализацију наставе 
 активна настава 
 демонстација 
 рад у групама 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 

Оквирни број часова по темама 

 Телесне течности и електролити (9 часова 
теорије) 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова. 
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2. Протеини и ензими  Стицање знања о структури, 
особинама, подели и 
значају аминокиселина и 
протеина; 

 Стицање знања о 
функцијама специфичних 
протеина (албумини, 
хемоглобин, 
имуноглобулини, 
фибриноген); 

 Стицање знања о 
oсобинама, грађи 
номенклатури, подели и 
механизму деловања 
ензима; 

 Стицање знања о 
коензимима, проензимима 
и изоензимима; 

 Стицање знања о значају 
одређивања активности 
ензима у клиничкој 
дијагностици. 
 

 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. 

 Протеини и ензими (15 часова теорије) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода; 
 тестове знања; 
 активност на часу. 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем р 
азличитих видео садржаја, филмова 

3. Метаболизам 
протеина и 
аминокиселина 

 Стицање знања о билансу 
азота и варењу протеина; 

 Стицање знања о 
ресорпцији аминокиселина 
и метаболичким путевима 
аминокиселина; 

 Стицање знања о 
метаболизму 
аминокиселина и циклусу 
урее; 

 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 

  (9 часова теорије) 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова. 
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 Стицање знања о 
катаболизму хема, 
метаболизму жучних 
киселина и поремећајима. 
 

метаболизма хема и и жучних боја; 
процени значај биохемијских 
параметара у дијагнози обољења 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати и 
њихов метаболизам                                                                                                                                      

 

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају моносахарида, 
дисахарида и полисахарида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији 
угљених хидрата; 

 Стицање знања о 
метаболизму 

 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. 

 Угљени хидрати и њихов метаболизам (10 
часова теорије) 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова 

5. Липиди и њихов 
метаболизам 

 Стицање знања о структури, 
особинама и биолошком 
значају масних киселина, 
триацилглицерола  и 
стероида; 

 Стицање знања о уношењу, 
дигестији и ресорпцији и 
метаболизму липида; 

 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; 

 Липиди и њихов метаболизам (9 часова 
теорије) 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова. 
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 Стицање знања о 
липопротеинима и 
хиперлипопротеинемијама; 

 Стицање знања о 
фосфолипидима, структури 
и функцији биолошких 
мембрана 

 објасни метаболизам липида; 
 објасни метаболизам холестерола; 
 објасни структуру, метаболизам и 

поремећаје у метаболизму 
липопротеина; 

 процени значај одређивања липида и 
липопротеина у обољењима. 

 
6. 
 

Сигнални системи и 
хормони 

 Стицање знања о подели и 
механизму деловања 
сигналних система и 
хормона у организму; 

 Стицање знања о 
пептидним хормонима, 
хормонима дериватима 
аминокиселина и 
стероидним хормонима. 

 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. 

 Сигнални системи и хормони (6 часова 
теорије) 

Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова. 

7. Биохемија крви и 
урина 

 Стицање знања о значају 
биохемије у дијагностици 
болести срца, бубрега, 
гастроинтестиналног тракта, 
ендокриних болести и 
малигних обољења; 

 Стицање знања о хитним 
анализама. 

 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести срца; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести бубрега; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
болести гастроинтестиналног тракта; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
ендокриних болести; 

 објасни значај биохемије у дијагнози 
малигних обољења; 

 наведе најзначајније хитне анализе и 
њихову примену. 

 Биохемија крви и урина (8 часова теорије) 
Наставни програм се реализује уз помоћ 
савремених дигиталниг технологија, гледањем 
различитих видео садржаја, филмова. 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ПАТОЛОГИЈА 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму објавњен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9  /  2015   година.  

 

Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 

Циљеви предмета: 

- Стицање основних знања о патолошким процесима у организму;  

- Оспособљавање ученика да стечена знања из патологије користе при изучавању клиничких дисциплина. 

Ред. 

број 

 

 

 

Тема 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

Здравље и болест. 

Смрт и знакови смрти 

 

●   Стицање знања о здрављу и 
патолошким променама које 
настају; 

●   Стицање знања о процесу 
старења, смрти и знаковима 
смрти. 

 

●  разуме да је здравље стање 
равнотеже између дејства штетних 
чинилаца и одбрамбене способности 
организма; 

●  објасни значај патологије; 
●  опише смрт организма;  
●  наведе знакови смрти. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
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Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Етиологија и 

патогенеза обољења 

● Стицање знања о етиологији 
и патогенези као и о 
етиолошким факторима. 

 

●  разликује појмове етиологија и 
патогенеза; 

●  наброји и објасни етиолошке факторе; 
●  разуме утицај животног доба, пола, 

стања организма и наслеђа на настанак 
болести. 

 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
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 Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

3. 

 

 

 

Прилагођавање ћелија 

и ткива, њихово 

оштећење, 

регенерација и смрт 

● Стицање знања о процесима; 
оштећења ћелије и 
процесима адаптације ћелије; 

● Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких стања у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

●  разликује процесе оштећења ћелије 
од процеса адаптације; 

●  објасни најважније процесе ћелијског 
оштећења;  

●  објасни најважније процесе ћелијске 
адаптације; 

●  разуме процес старења ћелије; 
●  објасни лешне промене.  
 

 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  
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●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

4. 

 

 

Таложење материја и  

поремећаји 

пигментације 

● Стицање знања о узроцима 
таложења органских и 
неорганских материја у 
организму, морфолошким 
карактеристикама промена и 
њиховом исходу; 

● Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких стања у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

● разуме узроке и последице таложења 
појединих материја које настају због 
метаболичких поремећаја у организму; 

● разликује ендогене и егзогене 
пигментације; 

● препозна последице таложења 
неорганских материја у појединим 
органима. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
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визуализације и лакшег разумевања.  
●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 

у виду цртежа са обележеним детаљима. 
Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатаК 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Запаљења 

● Стицање знања о узроцима 
запаљења; 

● Стицање знања о различитим 
врстама запаљењског 
процеса, њиховом току и 
исходу; 

● Оспособљавање за 
повезивање појединих 
запаљењских процеса у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

 

● препозна  узроке, знаке, механизам 
развоја, ток и исход запаљења; 

● разликује врсте акутних запаљења; 
● разуме хронично неспецифично 

запаљење; 
● наведе најчешћа грануломатозна 

запаљења - туберкулозу и сифилис; 
● разуме процесе репарације и 

регенерације. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

 

 

 

 

6. 

      

 

 

 

 

Поремећаји промета 

воде и циркулације 

 

● Стицање знања о 
карактеристикама промена 
које настају због поремећаја 
волумена циркулишуће крви, 
њиховом току и исходу; 

● Стицање знања о 
карактеристикама промена 
које настају због опструкције 
циркулације крви,  њиховом 
току и исходу; 

● Оспособљавање за 
повезивање појединих 
поремећаја циркулације у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

● набројати узроке, ток и исход  
поремећаја у волумену циркулишуће 
крви; 

● разумети особености поремећаја 
волумена циркулишуће крви по 
органима; 

● наведе узроке, познаје ток и исход 
опструктивних поремећаја 
циркулације; 

● разликује опструктивне поремећаје 
циркулације по органима у зависности 
од њихових особености. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Неоплазме 

 

● Стицање знања о 
мултифакторијалној 
етиологији неоплазми; 

●  Стицање знања о 
карактеристикама неоплазми 
и њиховом утицају на 
домаћина; 

● Оспособљавање за 
повезивање локализације и 
особина неоплазме у 
настајању  клиничке слике 
болести. 

● дефинише појам неоплазме и врсте 
канцерогена; 

● дефинише класификацију тумора 
према ткиву из којих потичу и према 
биолошком понашању; 

● разликује врсте бенигних тумора, 
њихов ток и исход; 

● препозна најћешће премалигне лезије; 
● наброји врсте малигних тумора, разуме 

њихов ток и исход; 
● разуме утицај тумора на домаћина. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Патологија 

кардиоваскуларног и 

респираторног 

система 

 

● Стицање знања о 
специфичности патолошких 
процеса  на срцу и крвним 
судовима; 

● Стицање знања о 
специфичности патолошких 
процеса  на респираторним 
органима; 

● Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике 
болести.  

●  

● наброји основне морфолошке промене 
и функционалне и поремећаје код 
обољења ендокарда, миокарда и 
перикарда; 

● дефинише основне морфолошке 
промене и функционалне поремећаје 
код обољења периферних крвних 
судова; 

● наведе специфичности запаљењских 
процеса органа респираторног 
система; 

● разликује узроке и исход поремећаја 
садржаја ваздуха у плућима; 

● разуме специфичности тумора 
респираторних органа. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Патологија 

дигестивног система 

 

 

● Стицање знања о 
специфичности патолошких 
процеса  на органима 
дигестивне цеви; 

● Оспособљавање за 
повезивање појединих 
патолошких процеса са 
настајањем  клиничке слике 
болести. 

● 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Патологија 

урогениталног 

система, коже, меких 

ткива и костију 

 

● Стицање знања о најчешћим 
обољењима бубрега и 
мокраћних путева;  

● Стицање знања о положају,  
грађи и функцијама мушких и 
женских полних органа и 
дојке;  

● Стицање знања о најчешћим 
туморима коже, костију и 
меких ткива. 

● 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Патологија нервног и 

ендокриног система 

● Стицање знања о  
патолошким променама 
грађе и функције нервног и 
ендокриног система. 

 

 

 

 

● наброји основне морфолошке промене 
и функционалне поремећаје код 
обољења нервног система; 

● разуме основне морфолошке промене 
и функционалне и поремећаје код 
обољења ендокриног система. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

Реализација наставе: 

● теоријска настава (66 часа) 
Место реализације наставе 

● кабинет 
● учионица 
Препоруке за реализацију наставе 

●  При објашњавању патологије користити 
латинску терминологију.  

●  Препоручује се да се на сваком часу ученицима 
уведу два-три нова латинска термина постепено.  

●  Користити колор-постере, анатомские и 
патолошке моделе и видео-презентације ради 
визуализације и лакшег разумевања.  

●  Саветује се да наставник задаје домаћи задатак 
у виду цртежа са обележеним детаљима. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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-тестове знања 

-усмено излагање 

-активност на часу 

-домаћи задатаК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Здравствена психологија 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 

(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 / 2014. година. ) 

                                  Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Годишњи фонд часова 66   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета: 

− Стицање психолошких знања која доприносе 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 

 

 

 

Тема/Модул 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

 

 

Здравствена 

психологија 

●  Упознавање са предметом 
здравствене психологије и 
њеном применом у раду 
медицинских радника. 

● 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.  

Садржај предмета се остварује комбиновањем 

фронталног облиика рада, читањем и тумачењем 

текстова, коришћењем уџбеника и видео 

презентација са активним методама рада као што 

су радионице, истраживачким радовима ученика. 

 

Коришћење филма и интернета у настави. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психички живот 

човека 
●   Разумевање особе као 

јединствене, непоновљиве и 
сложене организације 
психичких процеса и 
особина карактеристичног 
начина понашања. 

 

● 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 
развој емоција, 

● наведе опште карактеристике дечијих 
емоција, 

▪ Поред фронталног рада, дијалошког метода и 
рада на тексту, програм овог модула ће се 
реализовати кроз демонстрацију,  симулацију, 
радионице, играње улога, дискусије, дебате, 
пројекте, есеје, реаговање на одређене теме, 
анализа медијских информација, студије 
случаја и друго.  
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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, 
● ,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 
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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 

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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Психологија болесног 

човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Упознавање са основним 
психолошким карактеристикама 
болесне особе и последицама боравка 
у болници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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,  

● 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, 

Садржај се реализује кроз излагање личних 

искустава ученика и њихових ближњих о боравку 

у болничким условима, истраживачки радови на 

тему смоубиства, еутаназије, анестезије 
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● 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. 

 

 

 

 

 

 

 

● објасни функцију бола, 
● наведе реакције 

аутономног нервног 
система, мишића и 
психичке реакције на бол, 
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● Разумевање природе бола и 
упознавање са психолошким 
начинима његовог сузбијања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 

 

● анализира комуникацијски 
процес кодирања и 
декодирања различитих 
врста порука, 

● наведе карактеристике 
вербалне и невербалне 
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Бол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стицање знања о карактеристикама 

комуникацијског процеса 

  

Унапређење комуникацијске вештине са 

болесном особом 

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 употребе 
израза који су за болесну 
особу разумљиви уместо 
стручних, 

● одмери количину 

 

Ученике подстицати да сами налазе материјале из 

различитих извора за рад, као и да прикупљају 

информције о актуелним догађајима из живота 

(посебно у области здравства) везано за бол, 

болне процедуре и лечење бола. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација са 

болесном особом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
поштује потребе и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развијање вештина асертивне комуникације кроз 

радионичарски рад пре свега. Играње улога кроз 

приказ различитих начина комуникације са 

различитим пацијентима…. 
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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 

Дискутује о специфичностима 

рада здравственог радика које 

доприносе појави сагоревања 

на послу 

Наведе фазе сагоревања на 

послу 

Наброји начине заштите 

здравственог радника од овог 

синдрома 
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Стицање знања о синдрому сагоревања 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагоревање на послу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз самосталне истраживачке радове ученици 

долазе до информација везаних за синдром 

сагоревања и доводе у везу са својим будућим 

занимањем 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Медицинска етика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 / / 

Недељни фонд часова 1 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Увод у етику Упознавање са основним 
етичким појмовима и 
теоријама 

 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. 
 

Садржај предмета се остварује комбиновањем  
фронталног облика рада, читањем и тумачење 
текстова,  коришћењем видео презентација са 
активним методама рада као што су дебате, 
радионице.. 
 
 
Коришћење интернета, филма (играног и 
документарног) у настави, истраживачки задаци. 
 

 
 
2. 
 
 

Историја етике  Упознавање са различитим 
схватањима о најважнијим 
питањима етике од античког 
периода до савременог доба. 

 разјасни етичке поступке различитих 
епоха и  религија; 

 анализира етичка одређења борбе 
између добра и зла у грчкој 
митологији и бајкама; 

Објашњавање и анализа етичких теорија и 
основних појмова, од античког периода до 
савременог доба. Повезивање садржаја са 
свакодневним искуством, давање примера из 
свакодневног живота, анализа ситуација са којима 
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 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. 

 

се ученици могу сусретати на радном месту.  
 
 
 

 
 
3. 

Посебни проблеми 
нормативне етике  

 Развијање свести о 
моралној стварности 
здравствених радника. 

 

 критички процењује непожељне 
појаве у моралном животу људи, 
односу према будућим генерацијама 
и односу према животној средини;  

 исправно вреднује поступке у животу 
и струци здравственог радника; 

 у сваком појединачном случају 
поштује морални кодекс и помаже 
сваком пацијенту без разлике; 

 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). 

Анализа Хипократове заклетве, оригиналне и 
савремене верзије- Женевске декларације.  
 
Читање и анализа других декларација: 
Лисабонске, Хелсиншке.. 
 
Истраживачки радови везани за савремене етичке 
дилеме у медицини: еутаназија, клонирање, 
абортус, експерименти на људима и 
животињама..  
 
Индивидуални рад, рад у паровима или групама, 
организоване дебате, рад на формулисању 
аргумената ЗА и ПРОТИВ. 
 
Подстицање критичког мишљења се најбоље 
постиже у ситуацији када се пред ученике 
постављају захтеви да решавају проблеме, доносе 
различите одлуке, да вреднују те одлуке, 
процењују њихову адекватност у односу на 
контекст, да процењују њихову далекосежност, 
употребљивост, последице. 
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4. Морални аспекти 
здравственог позива  

 Разумевање принципа 
светости и неповредивости 
људског живота; 
 

 Разумевање моралних 
дилема које доносе новине 
у савременој медицини. 
 

 се односи према пацијенту поштујући 
принцип primum non nocere;  

 брани став да је људски живот 
највиша вредност и да све треба да 
буде у његовој служби; 

 процењује критеријуме вредновања 
појединих савремених захвата у 
третирању пацијената; 

 схвати практичне последице које 
произилазе када се 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. 

  

Ученике подстицати да сами налазе материјале 
из различитих извора  за рад, као и да 
прикупљају информације о актуелним догађајима 
из живота (посебно у области здравства) у којима 
препознају  етичке дилеме.  

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 

 
 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: други 
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Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.7   /   2014.  година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 

22. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву; 

23. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
24. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
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 

 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 људи 

 

 Објасни значење и смисао људских 
права  

 Разликује врсте људских права 
(лична, политичка,  
социјалноекономска, 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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
 
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
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заступљеност 
права у штампи  

 Одговорност 
одраслих 

 Одговорност деце 

 Кршење права 
детета  

 Заштита права 
детета 

 

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 

рефлексијама на одговарајуће појаве из 
друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

  Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности, а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика  

  
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.праћење остварености исхода 
 
Оквирни број часова по темама 

 Права и одговорности  (17  часова) 

 Планирање и извођење акције  
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      (17 часова) 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ  И   
ИЗВОЂЕЊЕ  АКЦИЈЕ 
 Избор проблема 
 Идентификација 

могућих решења 
 Припрема нацрта 

акције 
 Реализација акције 

(ван редовних 
часова и учионице) 

 Анализа 
реализоване акције 

Представљање 
резултата акције 

 
 Подстицање  ученика на 

активну партципацију у 
животу школе 

 
 
 Развијање вештина 

планирања акција 
 

 

 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 активности ,прати их и 
оцењује их 

 
 Представи путем јавне презентацију 

нацрт акције и резултате акције 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Други  
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Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 
објављеним у „Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 
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Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у првом 
разреду средње 
школе 
 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 

СТВАРАЊЕ СВЕТА И 
ЧОВЕКА 
2. Стварање света  
3. Стварање човека по 
икони и подобију 
Божјем  
4. Творевина и 

• Омогућити ученицима 
да стекну неопходно знање да 
узрок постојања света јесте 
личносни Бог Који слободно из 
љубави ствара свет;  
• Развијање свести код 
ученика о стварању човека по 

• 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;  
• моћи да објасни да је Бог створио свет 

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
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човеково место у њој 
5. Свет је створен са 
циљем да постане 
Црква  
6. Представе стварања 
света и човека у 
православној 
иконографији 

„икони и подобију Божјем“, 
односно као слободне 
личности способне за љубав 
према другом бићу;  
• Оспособити ученике за 
разумевање да је свет и све 
што је у њему, створено за 
вечност, да буде причасник 
вечног Божјег живота; 

 Предочити ученицима 

чињеницу да је човек од 

Бога призван да управља 

целим светом и да га 

приноси Богу, те да се у тој 

заједници обожи и човек и 

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. 

• Теоријска настава се реализује у 
учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе  • Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 
мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
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извор и пуноћа његовог живота. 

 
 
3. 

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 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
прародитељског греха на 
основу библијског 
сведочанства, тумачења Светих 
Отаца и учења Цркве;  
• Ученицима предочити 
да се човеков промашај (грех) 
састоји у одвајању човека и 
света од Бога; 
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
спасење као превазилажење 
смрти и задобијање вечног 
живота, јесте повратак у 
заједницу с Богом. 

• 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. 

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; 
Оцењивање Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: • усмено 
испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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4. 
 
 

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 

• Омогућити ученицима 
разумевање да се Стари Завет у 
главним цртама, периодима, 
личностима и догађајима може 
посматрати као праслика и 
најава новозаветних догађаја; 
• Омогућити ученицима 
да стекну знање о историјском 
току остварења Божјег плана о 
свету;  
• Пружити ученицима 
основ за разумевање да се у 
личности Исуса Христа 
испуњава оно што је откривено 
и речено у Старом Завету;  
• Предочити ученицима 
у чему се састоји разлика 
између Цркве као 
богочовечанске заједнице и 
других облика људских 
заједница;  
• Предочити ученицима 
да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји. 

• 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. 

 
 

5. 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  

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да је 
целокупан садржај 
старозаветне месијанске мисли 
остварен тек у Новом Завету у 
личности Господа Исуса Христа; 
• Предочити ученицима 
да се у старозаветној историји 
назире личност Месије Који 
сабира и избавља народ Божји; 
• Упознати ученике са 
значајем старозаветног 
празновања Пасхе као 

• 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;  
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24. Праслике Свете 
Тројице, Исуса Христа 
и Цркве у Старом 
Завету 
(систематизација 
теме) 

праслике молитвеног сећања 
на Христово Страдање, 
Васкрсење и Други долазак;  
• Омогућити ученицима 
разумевање да се деловањем 
пророка Божјих увек изграђује 
Црква. 

•  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. 

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

• Омогућити ученицима 
доживљај старозаветне 
побожности;  
 
• Подстицати ученике на 
промишљање о 
незаменљивости и вредности 
сопствене личности;  
 
• Установити обим и 
квалитет знања и разумевања 
стечених у току школске године 
из Православног катихизиса. 

• 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. 

 

Општи стандарди 
постигнућа 

   

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Медицинска информатика 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7 /    14 година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 
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Недељни фонд часова 1   
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Подела одељења у групе да 

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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 

 

МЕДИЦИНСКА 
ИНФОРМАТИКА 

 

 Разумевање појма 
медицинске 
информатике;  

 Сагледавање значаја 
информација и 
информатике у 
медицини.  

 

 дефинише појам медицинске 
информатике; 

 да сагледа значај информатике у 
медицинским исраживањима и 
медицинској пракси; 

 

    На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе  

Реализација наставе: 
    
 вежбе (66 часова) 
 
 

 Методе рада: 
индивидуални и групни рад 
(све интерактивне методе рада) 
 
 

 Подела одељења на групе: 
      Одељење се  дели на  групе (до 15 ученика) 
      

 Место реализације наставе 
      вежбе се реализују информатичком              
       кабинету. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕДИЦИНСКИ 
ПОДАЦИ И 
МЕДИЦИНСКЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 Развијање способности 
за уочавање, разлике 
између медицинског 
податка и медицинске 
информације; 

 Упознавање ученика са 
врстама медицинских 
информација;   

 Упознавање ученика са 
важношћу тачних и 
правовремених 
медицинских 
информација за 
превенцију болести; 

 Упознавање ученика са 
важношћу тачних и 
правовремених 
медицинских 
информација за успешан 
исход лечења. 

 

 сагледа разлику 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 

 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: На основу дискусије са 
ученицима утврдити са којим су се врстама 
медицинских података сретали у 
досадашњем школовању. Навести их да 
присете свих врста медицинских података са 
којима су се сретали у наставним базама 
(домовима здравља, клиникама, старачким 
домовима). У виду PowerPoint презентације и 
слика приказати поједине медицинске 
податке ЕКГ, ЕЕГ, ултразвучни снимак, 
ренгенстки снимак, аудио запис... Научити их 
када медицински податак постаје медицинска 
информација. Кроз дискусију доћи до правила 
5П (права информација, о правом пацијенту, 
правој особи, на правом месту и у право 
време).  

 
 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 

Дискусија. 

 
 
3. 

 

ПРИМЕНА 
РАЧУНАРА У 
ЗДРАВСТВУ 

 

 Упознавање ученика са 
местима и значајом 
примене рачунара у 
здравству; 

 Упознавање ученика са 
предностима и 
недостацима електронског 
здравственог картона; 

 Оспособљавање 
ученика за уношење неких 
медицинских података у 
одређени апликативни 
програм у области 
здравства 

 

 наведе места примене рачунара 
у здравству; 

 објасни предности електроског 
над класичним (папирним) 
здравственим картоном; 

 зна нивое примене рачунара у 
медицини; 

 зна да уноси медицинске 
податке у неки апликативни програм 
у области здравства. 

 

 Примена рачунара у здравству:  

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама које су 
ученици видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Симулација рада лекарске ординације, 
апотеке... (у зависности од демо програма 
коју наставник обезбеди) 
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4. 

 

ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ (ЗИС) 

 

 Разумевање појма 
здравствено 
информационог система; 

 
 

 Сагледавање 
предности ЗИС-а у односу 
на традиционални 
здравствени систем; 

 
 
 

 Разумевање значаја 
заштите и безбедности у 
ЗИС-у. 
 

 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. 

 

Здравствени информациони систем (ЗИС): 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама ЗИС-а 
које су ученици видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Приказ једног упрошћеног ЗИС-а. 

 

 
 
5. 

 

ПРИМЕНА 
САВРЕМЕНЕ 
ИНФОРМАЦИОНО-
КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ДИЈАГНОСТИКОВА
ЊУ 

 Разумевање значаја 
примене савремене 
информационо-
комуникациона 
технологике у превенцији и 
дијагностиковању болести; 

 
 

 Сагледавање принципа 
функционисања 
савремених 
информационо-
комуникационих уређаја. 
 

 сагледа значај савремене 
иформационо-комуникационе 
технологије у дијагностиковању; 

 
 

 сагледа предност 
компјутеризоване томографије над 
класичним ренгендским снимком; 

 
 
 

 објасни примену магнетне 
резонанце, ултазвука и виртуелне 
ендоскопије. 
 

Примена рачунара у дијагностиковању: 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о применама 
рачунара у дијагностиковању  које су ученици 
видели у наставним базама. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 

Различити прикази примене рачунара у 
дијагностиковању. 
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6. 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

 Разумевање појма 
телемедицине; 

 
 

 Сагледавање значаја 
телемедицине у 
савременој медицини;  

 
 
 

 Разумевање значаја 
телемедицине у ургентној 
медицини. 
 

 објасни појам телемедицине; 
 
 

 разликује методе 
телемедицине; 

 
 
 

 сагледа предности и недостатке 
телемедицине у односу на класичну 
телемедицину; 

 
 

 разуме значај телемедицине у 
ургентној медицини. 
 

Телемедицина: 

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава кроз разговор о примени 
телемедицине за коју ученици најчешће 
сазнају из средстава јавног информисања. 

 Методе рада: 
Предавања у виду PowerPoint презентације 
Дискусија 
Ученици раде семинарски рад: 
„Најзанимљивији примери примене 
телемедицине у свету.“ 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
11. активност ученика на часу 
12. редовност и прегледност радне свеске 
13. домаће задатке 
14. тестове знања 
15. практичног рада на рачунару 

 
Оквирни број часова по темама 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: 4 часа 

 Медицински подаци и медицинске 
информације: 4 часа 

 Примена рачунара у здравству: 10 часова  

 Здравствени информациони систем (ЗИС): 
6 часова  

 Примена рачунара у дијагностиковању: 5 
часова 
Телемедицина: 4часа 

Општи стандарди постигнућа  
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Образовни профил: МАСЕР 

Назив предмета: НЕУРОЛОГИЈА 

Разред: Други 

Правилник о наставном плану и програму објављен у 
,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  9 / 2015    година.  

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе НЕ 

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 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Општа неурологија 
 

 Стицањe знања о наставним 
садржајима из области 
моторике, сензибилитета, 
тонуса мишића, рефлекса и 
најчешћих поремећаја;  

  Примена стечених 
теоретских знања у 
професионалном раду.   

  разуме настанак неуролошких 
болести; 

 разуме разлику измећу физиолошког 
и патолошког поремећаја мишића, 
сензибилитета, тонуса и рефлекса; 

 препозна поремећаје мотилитета, 
сензибилитета и патолошке 
рефлексе. 

На почетку 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, видео-презентације, 
рачунар. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• усмено излагање 
• активност на часу 
• домаћи задатак. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специјална 
неурологија 

 Стицање основних знања о 
етиологији, клиничкој слици 
и дијагностици  нервних и 
мишићних обољења. 

 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. 

 
 

На почетку 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, видео-презентације, 
рачунар. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
• тестове знања 
• усмено излагање 
• активност на часу 
• домаћи задатак. 

  
 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Разред: Други или трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7.од 2014. године 

 
Годишњифондчасова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 или 26   
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Недељнифондчасова 2   

Поделаодељења у групе Не дели се 

Циљевипредмета: 
 
1. Схватање односа човека и животне средине; 
2. Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
3. Схватање концепта одрживог развоја; 
4. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
Позавршеном модулу ученикћебити у 

стањуда: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Основни појмови 
екологије 

 Проширивање знања о 
предмету истраживања и 
значају екологије 

 Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају 

 Разумевање значаја 
биодиверзитета за 
опстанак живота на Земљи 

 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 

 утврди значај биодиверзитета за 
опстанак живота на Земљи 

 
 

 
На почетку сваког модула  ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста наставе 

(дидактичких модела). 

 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 

школског  комплекса. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животна средина и 
одрживи развој 

 Проширивање знања о 
изворима и врстама 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање концепта 
одрживог развоја 

 Разумевање значаја 
различитих облика заштите 
и унапређивања животне 

 наведе изворе загађивања животне 
средине 

 анализира врсте загађивања свог 
непосредног окружења 

 процени последице загађивања 
животне средине 

 објасни значај одрживог развоја 
 наведе облике енергетске 

ефикасности 
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средине 
 Развијање свести о 

последицама глобалних 
климатских промена 
 

 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 

 

Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

претупућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 

примењивати разноврсне облике и методе рада, 
како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, дебате) 

3. Еколошка култура  Проширивање знања о 
начинима и значају 
одржавања личне хигијене и 
хигијене животног и радног 
простора 

 Схватање значаја правилне 
употребе производа 

 Разумевање различитих 
утицаја на здравље  човека 

 

 објасни значај одржавања  личне 
хигијене,  хигијене животног и радног 
простора 

 разликује адитиве опасне по здравље 

 објасни значај употребе производа у 
складу са декларацијом и упутством у 
циљу очувања сопственог здравља и 
заштите животне средине 

 процени значај употребе 
биоразградиве амбалаже 

 објасни начине и значај одлагања 
отпада  

 протумачи утицаје стреса, буке, 
психоактивних супстанци, брзе хране 
и физичке активности на здравље 
човека 

Општи стандарди постигнућа 
 
 
 

 
Област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
 
Основни ниво: 
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2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од 
њих интегришу у вишe нивое. 
 2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију еко-
система.  
2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница и 
потреба очувања природе и биодиверзитета.  
2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и критички анализира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и заштите природе и животне средине. 
 
 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА (одабране теме) 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  2014   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Дигитална  
фотографија 
 Примена 

дигиталне 

     фотографије у 
настави,  
     свакодневном 
животу и 
     будућој 
професији, 
дигитална 
     фотографија као 
савремени 
     уметнички медиј; 
 Принципи 

 Оспособљавање за примену 
дигиталне фотографије у 
настави, свакодневном 
животу и раду. 

 

 фотографише целину и детаљ под 
различитим условима осветљења; 

 учита дигиталну фотографију на 
рачунар; 

 обради фотографију у одабраном 
рачунарском програму. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет; 
  простор школе. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Остварити сарадњу са наставником 

информатике и размену информација и 
искустава између ученика и ученика и 
наставника; 

 Према условима осветљења и временским 
приликама – један час реализовати у 
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компоновања у 
     фотографији, 
кадрирање, 
     осветљење; 
   Етичке норме у 

избору мотива, 
  обради 
фотографије и 

     објављивању 
фотографија; 
 Фотографисање 

дигиталним 
     фотоапаратом 
или мобилним 
     телефоном: 
екстеријер, 
     ентеријер, 
детаљ, мртва 
     природа, 
аутопортрет; 
 Пренос 

фотографије на 
рачунар, обрада 
фотографије  
основним 
алаткама: 
опсецање, 
подешавање 
светлине, 
контраста и боје; 

  Сортирање, 
обележавање и 

     чување 
фотографија на 
     рачунару; 
  Могуће 

преобликовање 
     неуспелих 

школском дворишту или у природи; 
 Изабрати рачунарски програм за обраду 

фотографија према могућностима школе и 
предзнањима ученика; 

 Објаснити ученицима како да фотографишу 
ликовне радове; 

 Напреднијим ученицима допустити 
експериментисање сложенијим алаткама у 
програму по избору; 

 Упутити заинтересоване ученике на литературу 
и бесплатне фото-едиторе на интернету; 

 Мотивисати ученике да учествују у уређењу 
школског часописа или сајта/профила школе. 

 
Интернет:  
www.photoarts.com 
www.atget  
www.photography-now.net 
www.photographysites.com 
www.pixiport.com 
www.usefilm.com 
www.graphicssoft.about.com 
http://www.photographymad.com/blog/post/10-
top-photography-composition-rules 
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/t
p/freephotoedw.htm 
http://www.shapecollage.com/ 
http://download.cnet.com/ 
http://AndreaPlanet.com/ 

 

http://www.photoarts.com/
http://www.atget/
http://www.photography-now.net/
http://www.photographysites.com/
http://www.pixiport.com/
http://www.usefilm.com/
http://www.graphicssoft.about.com/
http://www.photographymad.com/blog/post/10-top-photography-composition-rules
http://www.photographymad.com/blog/post/10-top-photography-composition-rules
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/tp/freephotoedw.htm
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/tp/freephotoedw.htm
http://www.shapecollage.com/
http://download.cnet.com/
http://andreaplanet.com/
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фотографија у 
     апстрактне 
слике, позадине, 
     колаже; 
  Самопроцена 

радова. 
 
Посебни 
садржаји: 
  Цртање светлом; 
   Израда 

електронског       
портфолија; 

   Рекламна 
фотографија; 

   Модна 
фотографија. 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примитивна  
племенска  уметност 
   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 

 Стицање знања о појави, 
значају и функцији 
уметности у праисторији; 

 Развијање интересовања за 
племенску уметност  и 
традицију различитих 
народа; 

 Формирање позитивног 

става према очувању 

културног идентитета. 

 наведе улогу примитивне  племенске 
уметности у праисторијско и 
савремено доба; 

 одабере медиј, мотив и материјал за 
рад; 

 образложи избор мотива; 
 уради ликовни рад са 
      одликама примитивне 
      племенске уметности. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Направити визуелни преглед  праисторијске  
уметности свих континената, укључујући и 
налазе на тлу Србије, као увод у тему; 

 Упоредити примере праисторијске уметности 
са савременом племенском уметношћу;  

 Мотивисати ученике да самостално уоче 
специфичности примитивне племенске 
уметности различитих култура и народа; 

 У складу са могућностима, приказати 
презентацију, документарни филм или 
промотивни спот; пустити карактеристичну 
музику; остварити сарадњу са музејима; 
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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; 

 Упутити ученике на стваралачко изражавање 
природним 

      материјалима: угљен, креда, дрво, лишће, 
шљунак, слама, 
      плодови, кожа, камен, глина, канап, влакна, 
органске боје; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору школе и заједнички 
одабрати радове за објављивање или 
објавити презентацију радова на 
сајту/профилу школе. 

 
Интернет:  
http://www.google.rs/images 
http://www.bradshawfoundation.com/ 
http://www.nativevillage.org/ 
http://www.indianetzone.com/ 
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symb
ols.php 
http://www.inuit.com/ 
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-
art/oceania/primitive-magic-stone-
malekula~60~671.html 
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-
art/tribal-art.htm 
http://www.tribal-explorer.com/bygeo_2.html 
http://www.archaeology.org/ 

www.youtube.com: Janet and Kathy throat singing 
between classes, Aboriginal Didgeridoo part1, Masai 
tribe dance, Naga tribal chant and dance, Zulu-
premarital dance… 

http://www.google.rs/images
http://www.bradshawfoundation.com/
http://www.nativevillage.org/
http://www.indianetzone.com/
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symbols.php
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symbols.php
http://www.inuit.com/
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula~60~671.html
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula~60~671.html
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula~60~671.html
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/tribal-art.htm
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/tribal-art.htm
http://www.tribal-explorer.com/bygeo_2.html
http://www.archaeology.org/
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   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 

 
 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, 

 Упознавање са значајним 
споменицима културе; 

 
 Формирање позитивног става 

према очувању културног 
наслеђа. 

 

 објасни значај очувања споменика 
културе; 

 уради ликовни рад са 
карактеристикама одабране 
цивилизације; 

 дискутује о различитим решењима 
задатка. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 

 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Приказати цивилизације на временској ленти 
или их означити на карти света; 

 Тему обрадити методом аналогије; посветити 
више пажње културама (цивилизацијама) које 
су ученицима непознате; 

 Нагласити значај споменика прошлих 
цивилизација као наслеђа свих народа; 

 Мотивисати ученике да самостално уоче 
сличности и разлике у уметности различитих 
цивилизација;  

 Приликом постављања задатка, наставник је у 
улози наручиоца уметничког рада, а ученик у 
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Sanchi (Индија), 
      Qin династија – 
ратници од 
      теракоте, Machu 
Picchu, Mesa 
      Verde, Chichen 
Itza,Tikal, El Tajin, 
      толтечки ратници у 
Тули, 
       Angkor, Петра, 
Нара; 
   Уметничка идеја у 

прошлим 
      цивилизацијама, 
утицај веровања 
      и друштвене 
организације на 
      уметност; 
   Израда цртежа и 

скица за палате, 
      храмове, стубове, 
орнаменте, 
      споменике, 
рељефе, фасаде, 
      фонтане, престоле, 
намештај,  
      употребне и 
ритуалне предмете, 
      дворске одежде, 
владарске 
      симболе, вајање 
владарског 
      портрета. 
       
      Посебни садржаји: 
   Осмишљавање 

туристичке туре, 
     израда рекламне 

улози уметника; 

 Поставити више задатака различитог степена 
сложености и омогућити ученицима да 
самостално одаберу задатак; 

 Упутити ученике на доступне изворе 
информација; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору школе и заједнички 
одабрати радове за објављивање или 
објавити презентацију радова на 
сајту/профилу школе. 

Интернет: 
http://www.google.rs/images 

 www.youtube.com/ 
 
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.ht
ml 
 http://www.mayalords.org/ 
 http://whc.unesco.org/en/list/668 
 http://www.latinamericanstudies.org/olmecs.htm 
 http://www.dinosoria.com/archeologie.htm 
 

http://www.google.rs/images
http://www.youtube.com/
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html
http://www.mayalords.org/
http://whc.unesco.org/en/list/668
http://www.latinamericanstudies.org/olmecs.htm
http://www.dinosoria.com/archeologie.htm
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презентације 
     или брошуре; 
 Заштићена светска 

културна баштина. 
 

4.  
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, 

 
 Сагледавање вредности и 

значаја уметничких дела из 
угла инвеститора; 

 
 Формирање навике 

праћења културно- 
     -уметничких                                                   
манифестација 

 објасни улогу и значај ктитора, 
мецена и колекционара у историји 
уметности; 

 формира електронску или штампану 
збирку уметничких дела; 

 образложи избор уметничких дела. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Извући занимљивости из литературе и са 
интернета о дворским уметницима, градњи 
споменика, изради наруџбина; 

 Објаснити ученицима разлику између 
уметничких дела и кича; 

 Приликом поделе улога, поставити ученицима 
смернице, нпр. утврђену суму новца, 
институцију за коју се набавља уметничко 
дело, врсту уметности у коју се улаже; 

 У складу са могућностима, формирати 
индивидуалне или заједничку електронску, 
штампану или фото-збирку уметничких дела; 

 Избећи негативне коментаре, мотивисати  
ученике да образложе свој избор;  

 У складу са могућностима, један час 
реализовати у музеју или галерији; 

 Мотивисати ученике на континуирано 
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      позориште, балет, 
музика, мода, 
      филм...музејске 
колекције, 
      приватне збирке, 
мотиви за 
      улагање у уметност; 
   Приказ десет 

значајних 
      уметничких дела по 
избору 
      наставника, уз 
образложење   
      избора; 
 Одељенски 

обилазак 
      електронских: 
музеја, 
      галерија, 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 

ажурирање збирке; 

 Мотивисати ученике на посећивање 
институција културе и  културно-уметничких 
манифестација у локалном окружењу. 

 
Интернет:  
http://www.woopidoo.com/profession/art-
collectors/index.htm 

 http://www.famousartistsgallery.com/ 
http://www.museumstuff.com/ 
http://mason.gmu.edu/~montecin/museum.htm 
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLo
cale=en 
http://www.theatrehistory.com/ 
http://www.artabus.com/ 
http://www.filmsite.org/directors.html 
http://www.famouspeople.co.uk/dancers/ 
http://www.greatbuildings.com/ 

 http://www.notablebiographies.com 
 http://www.wga.hu/ 
 

http://www.woopidoo.com/profession/art-collectors/index.htm
http://www.woopidoo.com/profession/art-collectors/index.htm
http://www.famousartistsgallery.com/
http://www.museumstuff.com/
http://mason.gmu.edu/~montecin/museum.htm
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.theatrehistory.com/
http://www.artabus.com/
http://www.filmsite.org/directors.html
http://www.famouspeople.co.uk/dancers/
http://www.greatbuildings.com/
http://www.notablebiographies.com/
http://www.wga.hu/
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Србији; 
 Истраживање: 

институције 
културе у  Србији; 

 Терапија путем 
уметности: 
укључивање 
старије популације 
у уметничке 
активности. 

 

5. Уметност   
рециклирања 

 
 Уклањање отпада у 

великим 
градовима, време 
распадања 
појединих 
материјала, значај 
рециклирања, 
улога и значај 
уметности у 
очувању животне 
средине и 
смањењу 
сиромаштва; 

 Израда скица; 
 Преобликовање 

предмета и 
материјала за 
рециклажу: израда 
таписерије од 
пластичних трака, 
израда асамблажа, 
скулптура и 
инсталација, 

 Оспособљавање за 
креативно преобликовање 
материјала за рециклажу. 

 

 објасни значај рециклирања; 

 наведе улогу уметности у очувању 
животне средине; 

 уради ликовни рад од материјала за 
рециклажу; 

 образложи  избор мотива и 
материјала. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Успоставити повезаност са сличним 

садржајима(обликовање и 
     преобликовање) из  основне школе; 
 Према потреби поделити ученике у парове или 

мање тимове; 
 Избећи шаблонске радове, нпр. људске фигуре 

и роботе направљене од пластичних флаша; 
 Упутити ученике у процес израде, али 

инсистирати на иновативним решењима у 
оквиру процеса; 

 Уколико ученици раде на једном или два 
сложенија рада већег 

    формата, помоћи у техничкој реализацији (нпр. 
спајање делова 
     у целину, поставка и сл.);  

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

    школе и објавити радове на сајту/профилу 
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израда накита, 
торби, шешира, 
кутија за оловке и 
накит, посуда, 
лустера, стоних 
лампи, мозаика; 

 Оријентациони 
избор уметника: 
Daniel Clemmett, 
Nick Gentry, Robert 
Bradford, James 
Corbett, Subodh 
Gupta, Emma 
Whiteside, Michel 
de Broin, Hong 
Kyoung,  Aurora 
Robson, Lucy 
Norman, Nek 
Chand…  
 

       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 

школе.   
 

Интернет:  
http://webecoist.com/ 
http://www.arteco.com/ 
http://www.bags2riches.co.uk/ 
http://www.robbierowlands.com.au/artworks.php 
http://www.johndahlsen.com/ 
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.ht
ml 
http://www.bonniemeltzer.com/MixedMedia.html 
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforeve
rtron.html 
http://www.aluminouspublishing.com/phpBB/ 
http://www.arthunt.co.uk/index.htm 
http://www.recycle2art.com/ 
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-
clocks-made-from-vinyl-records/ 
http://www.ghostforest.org/ 
http://quazen.com/arts/architecture/seven-
strange-houses-made-of-recycled-materials/ 
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-
of-recycled-materials/ 
http://www.greenhomebuilding.com/recyclemate
rials.htm 
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-
built-from-recycled-materials/ 
http://www.expeditio.org/ 

 http://www.scivee.tv/node/6935 
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-
recycled-bags-by-a-womens-co-op/ 

http://webecoist.com/
http://www.arteco.com/
http://www.bags2riches.co.uk/
http://www.robbierowlands.com.au/artworks.php
http://www.johndahlsen.com/
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.html
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.html
http://www.bonniemeltzer.com/MixedMedia.html
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforevertron.html
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforevertron.html
http://www.aluminouspublishing.com/phpBB/
http://www.arthunt.co.uk/index.htm
http://www.recycle2art.com/
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-clocks-made-from-vinyl-records/
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-clocks-made-from-vinyl-records/
http://www.ghostforest.org/
http://quazen.com/arts/architecture/seven-strange-houses-made-of-recycled-materials/
http://quazen.com/arts/architecture/seven-strange-houses-made-of-recycled-materials/
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-of-recycled-materials/
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-of-recycled-materials/
http://www.greenhomebuilding.com/recyclematerials.htm
http://www.greenhomebuilding.com/recyclematerials.htm
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-built-from-recycled-materials/
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-built-from-recycled-materials/
http://www.expeditio.org/
http://www.scivee.tv/node/6935
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-recycled-bags-by-a-womens-co-op/
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-recycled-bags-by-a-womens-co-op/
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децом и старијим 
особама; 

 Креирање звука 
предметима за 
рециклажу;  

Видео-рад: акција 
чишћења околине. 

6. Уметност  и  наука 
 Повезаност науке и 

уметности; 
 Математика у 

уметности: 
симетрија, 
перспектива, 
модуларност, 
златни пресек, 
орнаментика, 
теселација, 
оригами; 

 Географија у 
уметности: 
пејзажи; 
апстрактне слике 
инспирисане 
сателитским 
снимцима и 
географским 
картама; 

 Биологија у 
уметности: 
уметност под 
микроскопом, 
илустрације, 

 Формирање целовите слике  
о повезаности  уметности,  
науке и различитих 
делатности. 

 

 наведе примере повезаности 
уметности, науке, наставних 
предмета и различитих делатности; 

 предложи тему за пројектни задатак; 
 реализује пројектни задатак. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Разговарати о уметничкој вредности научних 

илустрација; 
 Приказати Леонардове, Рембрантове и 

Дирерове скице и 
       цртеже; 
 Задати ученицима пројектне задатке, према 

интересовањима; 
 Избећи наглашавање ликовног рада као 

илустрације наставних садржаја, инсистирати 
на оригиналном ликовном приказу; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору школе и заједнички 
одабрати радове за објављивање на 
сајту/профилу школе.   

 
Интернет:  
www.mi.sanu.ac.rs/~jablans/s-d3.htm 

http://www.mi.sanu.ac.rs/~jablans/s-d3.htm
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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 

http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-
science-phenomenon/ 
www.origamitessellations.com 
http://cedison.wordpress.com/category/origami-
tessellation/ 
www.artofgeography.com 
www.brainpicking.org 
http://www.scienceart.nl/ 
http://www.scienceart.co.uk/ 
https://bioart.med.harvard.edu/ 
http://www.worldsciencefestival.com/BioArt 
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-
engineering-and-art-cant.html 
http://www.arttherapy.org/ 
http://www.cap.ca/aop/art.html 
http://www.fieldsproject.com/ 
http://artofchemistry.com/index.html 
http://www.shands.org/aim/ 
http://cade.writtle.ac.uk/AgricultureArt.asp 
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.ht
ml 
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-
links/astronomy-and-the-arts.html 
http://artandtech.osu.edu/ 
 

http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-science-phenomenon/
http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-science-phenomenon/
http://www.origamitessellations.com/
http://cedison.wordpress.com/category/origami-tessellation/
http://cedison.wordpress.com/category/origami-tessellation/
http://www.artofgeography.com/
http://www.brainpicking.org/
http://www.scienceart.nl/
http://www.scienceart.co.uk/
https://bioart.med.harvard.edu/
http://www.worldsciencefestival.com/BioArt
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-engineering-and-art-cant.html
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-engineering-and-art-cant.html
http://www.arttherapy.org/
http://www.cap.ca/aop/art.html
http://www.fieldsproject.com/
http://artofchemistry.com/index.html
http://www.shands.org/aim/
http://cade.writtle.ac.uk/AgricultureArt.asp
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.html
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.html
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-links/astronomy-and-the-arts.html
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-links/astronomy-and-the-arts.html
http://artandtech.osu.edu/
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као инспирација. 
 

      Посебни садржаји: 
 Терапија путем 

уметности: лечење 
бојом, звуком и 
покретом; 

Тематски дан. 

7.  
 Уметност  XXI  века 
 

 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 

 Упознавање са утицајем 
технологије на уметност XXI  
века; 

 

 Стваралачко изражавање 
савременим медијима. 

 

 објасни утицај технологије на  
уметност XXI века; 

 наведе пример утицаја технологије 
на  уметност XXI века; 

 изрази идеје, емоције, поруке и 
ставове савременим медијима. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Остварити сарадњу са наставником 
информатике и/или 

     наставницима стручних предмета; 

 Приказати ученицима разноврсне примере; 

 По завршетку теме заједнички одабрати 
радове за објављивање 

     на сајту/профилу школе.   
 

Интернет: 
www.cyland.ru 
https://bioart.med.harvard.edu/ 
http://sandfantasy.com/ 
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-
animation.htm 
http://www.sanbase.com/ 
http://www.davemc.net/GenArt/ 
http://www.gamasutra.com 
http://www.virtualart.at/ 

http://www.cyland.ru/
https://bioart.med.harvard.edu/
http://sandfantasy.com/
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-animation.htm
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-animation.htm
http://www.sanbase.com/
http://www.davemc.net/GenArt/
http://www.gamasutra.com/view/feature/2367/event_wrap_up_siggraph_2005.php?print=1
http://www.virtualart.at/
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филм; 

 Прибор: glow 
graffiti спреј, LED 
светлосни канапи, 
интерактивне 
табле, I/O четка, 
Филипсов прибор 
за дигитално 
сликање светлом; 

 Cyberfest 
(Киберфест, 
Русија), STRP 
фестивал; VIDFEST 
(Ванкувер);  

 Цртање, сликање, 
графика и вајање у 
рачунарском 
програму; видео-
записи, одељенски 
спотови, монтажа и 
анимација у 
рачунарском 
програму; 
колективно 
акционо сликање 
на сцени; 
обједињавање 
ликовне уметности, 
филма, музике и 
плеса; израда 
светлосне 
скулптуре, слике 
или инсталације; 
израда звучне 
скулптуре, 
кинетичке 
скулптуре... 
 

http://www.abstractdigitalartgallery.com 
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-
media-art 
http://www.dpandi.com/jd/index.html 
 http://creativefan.com/30-incredible-matte-
paintings-from-famous- films/ 
http://www.e-
onsoftware.com/products/solutions/?page=matt
e 
http://www.zoicstudios.com 
http://www.alchemists.com 
http://www.holographicart.co.uk 
http://www.laserartfest.ca/ 
http://www.mat.ucsb.edu/ 
http://www.animatronics.org/ 
http://www.techblog.com 

 youtube: Blacklight Nu2ART performance; Paint 
dance; Mo(ve)ment:  live painting and dance;  
Synchronized Elements; light painting; 
ArtCreatedFromShadows, Philips-digital-light-
painting-kit, I/O brush... 
 

http://www.abstractdigitalartgallery.com/
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-media-art
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-media-art
http://www.dpandi.com/jd/index.html
http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintings-from-famous-%20films/
http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintings-from-famous-%20films/
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.zoicstudios.com/
http://www.alchemists.com/
http://www.holographicart.co.uk/
http://www.laserartfest.ca/
http://www.mat.ucsb.edu/
http://www.animatronics.org/
http://www.techblog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=V9NWb-VA9rU&feature=related
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      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. 
 

8. Амбијент и 
простор 

 Утицај амбијента 
на 

      расположење, 
понашање и 
      радни учинак; 

 Одговарајући 
примери дизајна 
школског простора, 
инсталација у 
ентеријеру и 
преобликовања 
елемената 
ентеријера; 

 Израда скица; 

 Оспособљавање за естетско 
преобликовање елемената 
ентеријера и обликовање 
простора. 

 

 опише утицај амбијента на 
расположење, понашање и радни 
учинак; 

 преобликује елементе ентеријера; 
 уреди део школског простора. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет; 
  школски простор. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Ученике мотивисати визуелним примерима; 
 Према потреби поделити ученике у парове или 

мање тимове; 

 У раду користити еколошке боје и лакове; 

 Обликовање простора може бити заједнички 
рад на нивоу 
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 Преобликовање 
елемената 
ентеријера: 
осликавање и 
преобликовање 
похабаних столица, 
клупа, столова, 
ормана, зидова, 
прозорских оквира, 
стаклених 
површина, стубова; 
лепљење и 
уметање 
различитих 
материјала; израда 
витража, лустера, 
лампи, асамблажа, 
мозаика; 

 Обликовање 
простора у делу 
учионице или 
простору школе. 
 

      Посебни садржаји: 
 Терапија путем 

уметности: 
психологија боје; 

 Биодекорација 
стубова и зидова 
или зелених 
површина; 

 Дизајн светла, 
обликовање 
простора светлом; 

 Декорација зидова: 
рад са шаблонима 
и пројектором, 
називи боја, 

     одељења, разреда или школе; 
 Подстицати ученике да процењују свој рад и 

радове других; 

 По завршетку теме објавити радове свих 
ученика на 

    сајту/профилу школе. 
 

Интернет:  
http://www.arteco.com/ 

 http://www.skifurniture.com 
 http://www.bikefurniture.com/ 
 http://freshome.com/ 
 http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-
Art/ 
 http://comeuptomyroom.com/ 
http://www.apartmentherapy.com/  

 
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_ta
bles.html 
 http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-
appetite-design.htm 
 http://bhousedesain.com/ 
 http://azmyarch.com/ 
 http://www.google.rs/images 
 http://home.rebstech.com/cool-wall-painting/ 
 http://inter1or.com/decoration/tag/office-chairs/ 
http://homes-
designing.com/decorate/decoration/old-furniture-
new-life/ 
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_20
08.htm 
http://www.salvationsct.com/furniture.htm 
http://www.stylehive.com/tag/rustic_furniture 
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/27
2362405/ 
http://www.dezignwithaz.com/ 
http://www.bhajanhunjan.com/wp/?page_id=798 
http://www.conceptualgardens.co.uk/ 
 

http://www.arteco.com/
http://www.skifurniture.com/
http://www.bikefurniture.com/
http://freshome.com/
http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/
http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/
http://comeuptomyroom.com/
http://www.apartmentherapy.com/
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_tables.html
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_tables.html
http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-appetite-design.htm
http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-appetite-design.htm
http://bhousedesain.com/
http://azmyarch.com/
http://www.google.rs/images
http://home.rebstech.com/cool-wall-painting/
http://inter1or.com/decoration/tag/office-chairs/
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_2008.htm
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_2008.htm
http://www.salvationsct.com/furniture.htm
http://www.stylehive.com/tag/rustic_furniture
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/272362405/
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/272362405/
http://www.dezignwithaz.com/
http://www.bhajanhunjan.com/wp/?page_id=798
http://www.conceptualgardens.co.uk/
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механичко мешање 
боја, нијансе, 
психологија боје; 

 Ленд арт; 
 Амбијентална 

музика. 
 

9. Стрип 
 Појмови: стрип, 

манга, чиби, 
графички роман; 

 Развојни пут 
стрипа, различите 
функције стрипа 
кроз историју; 

 Школе стрипа: 
америчка и 
јапанска, 
француско-
белгијска, енглеска, 
италијанска – 
карактеристике, 
типични 
представници, 
међусобни утицаји, 
популарност школа 
и аутора код нас и у 
свету; 

 Фестивали стрипа, 
музеји, друштва; 

 Утицај стрипа на 
уметничке правце, 
културу и друштво; 

 Формирање целовите слике  
о стрипу као савременом 
уметничком медију. 

 

 препозна уметнички цртеж у стрипу; 
 опише традиционални поступак 

цртања стрипа;  
 нацрта ликовно-графички рад. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Направити поређење између америчког, 
европског и јапанског 
стрипа; 

 Указати ученицима на могуће смерове цртања 
и читања стрипа; 

 Разговарати о утицају јапанског стрипа на 
савремени европски 

     стрип и анимирани филм; 
 Објаснити ученицима разлику између 

карикатуре и уметничког стрипа; више пажње 
посветити графичком роману као књижевно-
графичкој форми; 

 На репрезентативним примерима указати 
ученицима на ликовни рукопис, композицију, 
покрет, скраћење, сенку; 

 Упутити ученике како да увежбавањем 
постигну препознатљив стил и са 
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 Оријентациони 
избор аутора: 
Rodolphe Topffer, 
Walt Disney, Osamu 
Tezuka, Richard 
Outcault, Steve 
Ditko,  Alan Moore, 
Frank Miller, 
Moebius, Masashi 
Kishimoto, Koji 
Morimoto, Hiromu 
Arakawa, Matsuri 
Hino, Takeshi Obata, 
Марко Стојановић, 
Бане Керац, Влада 
Весовић, Саша 
Ракезић, Алекса 
Гајић, Зоран 
Јањетов; 

 Традиционални 
прибор и поступак 
израде; рачунарски 
програми и 
графичке табле; 

 Израда табле 
стрипа, стрип 
јунака, корица за 
графички роман, 
израда одељенског 
фанзина; 
илустрација 
одломака приче, 
песме, филма... 
традиционалним 
или савременим 
техникама. 
 

       Посебни садржаји: 

једноставним, непрофесионалним цртежом; 
 По могућности организовати гостовање 

професионалних цртача стрипа како би 
ученици стекли целокупну слику о теми; 

 Упутити заинтересоване ученике на 
електронске уџбенике, 

     школе стрипа и рачунарске програме; 
 Тема може да се реализује као одељенски рад 

–  израдом табле стрипа на хамеру, 
уцртавањем или лепљењем појединачних 
цртежа; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
     сајту/профилу школе.   
 

 
Интернет: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_comics 
 http://www.seecult.org/ 
 http://www.comicartdepot.com/ 
 http://www.linesandcolors.com/ 
 http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=79391 
 http://ideja.forum-express.net/t2093-manga 
 http://www.dereksantos.com/comicpage/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_comics
http://www.seecult.org/
http://www.comicartdepot.com/
http://www.linesandcolors.com/
http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=79391
http://ideja.forum-express.net/t2093-manga
http://www.dereksantos.com/comicpage/
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 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. 
 

10. Знаменити  српски  

уметници 
 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 

 Упознавање са знаменитим 

српским уметницима и 

разумевање значаја њихових 

дела. 

 наведе неколико знаменитих српских 
уметника; 

 објасни значај одабраног уметника; 
 уради оригиналан визуелни приказ 

живота и/или дела одабраног 
уметника. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Направити сажет приказ живота и дела 
одабраних уметника; 

 Поредити сензибилитет одабраних уметника; 
 Упутити ученике на доступне изворе 

информација; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 

     сајту/профилу школе. 
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одабраних 

уметника. 

 
Посебни садржаји: 

 Израда 

монографије 

одабраног 

 уметника, 

одељенски рад; 

 Терапија путем 

уметности: 

организовање 

гостовања 

професионалних  

уметника у 

болницама и 

домовима за старе; 

организовање 

ликовне радионице. 

 

11. Трагом  наслеђа 
 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 

 Оспособљавање ученика за 
израду промотивног рада. 

 

 прикупи информације из  различитих 
извора; 

 дискутује о знаменитостима краја; 
 уради промотивни ликовни рад. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет; 
 библиотека; 
 локална заједница. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Тему обрадити као одељенски пројекат; 
 Мотивисати ученике атрактивним визуелним 

примерима; 

 Омогућити ученицима неспутано изношење 
предлога ликовних 
решења; 

 По завршетку теме објавити рад  на 
сајту/профилу школе.   
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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 
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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.  
 

12. Необична  уметност 
 Визуелни приказ: 

необичне 

идеје, уметничка дела 
на 
неуобичајеној подлози 
или од 
неуобичајених 
материјала; 
     Оријентациони 

избор уметника: 
Julian Beever, Guido 
Daniele, Jim 
Denevan, Richard Long, 

 Подстицање иновативности 

у ликовном изражавању. 
   предложи нетрадиционални 
 материјал за рад; 

 уради ликовни рад од 
нетрадиционалног материјала; 

   образложи избор материјала и 
мотива. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 

 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Визуелним примерима, разговором и 
асоцијацијама мотивисати 

     ученике да осмисле оригиналне предлоге; 
 Према потреби поделити ученике у парове или 

мање тимове; 
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Daniel 
Baumann, Olafur 
Elasson, 
Michael de Broin, Agata 
Olek, 
Hang Nga, Mathier 
Collos, 
Rebecca Murtaugh, 
Jonathan 
Borofsky, Livio de 
Marchi, 
Chakaia Booker, Choi 
Jung Hyun, 
Margaret Benyon, 
Jennifer 
Maestre, Nathan 
Sawaya, Baptiste 
Debombourg, Toge-
NYC, Ran 
Hwang, Don Lucho, 
Scott 
Gundersen, Sydney 
Cash, Scott 
Hove, Evan Blackwell, 
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 

 Подстицати ученике да процењују свој рад и 
радове других; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе, заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
     сајту/профилу школе.   
 

Интернет: 
www.myunusual 
www.creativity-portal.com 
www.dornob.com 
www.flatrock.org 
www.webcoist.com 
www.weburbanist.com 
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-food-
artists/ 
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-
monster-and-other-strange-food.html 
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-art.html 
http://www.agilitynut.com/h/bh.html 
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php 
http://karenswhimsy.com 
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hoves-
cakeland/ 
http://www.greenpiecewireart.com/ 
http://www.jeffbots.com 
http://www.deepapanchamia.com/ 

 

http://www.myunusual/
http://www.creativity-portal.com/
http://www.dornob.com/
http://www.flatrock.org/
http://www.webcoist.com/
http://www.weburbanist.com/
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-food-artists/
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-food-artists/
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-monster-and-other-strange-food.html
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-monster-and-other-strange-food.html
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-art.html
http://www.agilitynut.com/h/bh.html
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php
http://karenswhimsy.com/
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hoves-cakeland/
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hoves-cakeland/
http://www.greenpiecewireart.com/
http://www.jeffbots.com/
http://www.deepapanchamia.com/
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O`Connor, 
Carabosse ; 
 Израда ликовних 

радова од 
неуобичајених  
материјала. 

 
 

13. Архитектура 
Србије 

 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, 

 Упознавање са одликама 
архитектуре на тлу Србије; 

 
 Формирање позитивног 

става према очувању 

културног наслеђа. 

 наведе неколико значајних  
споменика и грађевина у Србији; 

 објасни значај очувања знаменитих 
грађевина и споменика;  

 уради ликовни рад са стилским 
одликама локалне архитектуре. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет; 
  локална заједница. 
 
Препоруке за реализацију теме: 
    Излагање прилагодити сазнајним 

могућностима и 
      интересовањима ученика, приказати само 
карактеристичне 
      примере; 
    Препоручује се обилазак родног места или 

локалног окружења, 
      фотографисање објеката и споменика, 
скицирање фасада и 
      споменика, разговор о елементима 
архитектуре, стиловима, 
      фасадама, стубовима, фонтанама, 
споменицима; 
 Подстицати ученике да процењују свој рад и 

радове других; 
    По завршетку теме приказати радове свих 

ученика у простору 
      школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
      сајту/профилу школе. 
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       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... 
       
      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; 
 

 
Интернет:  
http://www.greatbuildings.com/ 
 

http://www.greatbuildings.com/
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14. Улична уметност 
 Појмови: улична 

уметност, мурали, 
графити, тагирање; 

 Видови уличне 
уметности: мурали, 
графити, стикери, 
инсталације; 

 Историјат графита, 
легални графити, 
графити у 
галеријама; 

 Дискусија: намера 
уметника, идеје, 
поруке, ставови, 
емоције, стилови; 
тагирање по 
културно- 
 -историјским 
споменицима,       
знаменитим 
зградама, 
приватној својини, 
радовима 
уметника; 

 Материјали, 
опасност по 
здравље и околину, 
мере заштите; 

 Оријентациони 
избор уметника, 
уметничких група  
и пројеката: Edgar 
Mueller, Julian 
Beever, Kurt 
Wenner, Jeroen 
Koolhaas –Dre 
Urhahn, Ernesto 

 Препознавање уметничких 
вредности у  супкултури; 

 

 Формирање одговорног 

односа према очувању 

здравља и окружења. 

 
   препозна естетске и идејне   

вредности уличне уметности; 
   наведе материјале штетне по 
      здравље и мере заштите; 
   уради скицу за мурал  или 

графит. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију теме: 
 Разговарати о томе шта један графит чини 

уметничким и о 
      различитим доживљајима посматрача; 
 Радове урађене у рачунарском програму треба 

одштампати како би  ученици по њима 
урадили слободоручни цртеж уз додавање 
оригиналних детаља; 

 У складу са могућностима, реализовати скицу 
еколошким бојама на оштећеном зиду школе 
или у окружењу;  

 Подстицати ученике да процењују свој рад и 
радове других; 

   По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

      школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
      сајту/профилу школе. 
 
Интернет: 
http://www.graffiti.org/ 
http://www.barcelonastreetart.net/ 
http://www.unurth.com/ 
http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html 
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-
street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/ 
http://www.metanamorph.com 
http://www.european-street-painting.com 
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/ped
estrian-street-art-by-peter-gibson/ 
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-

http://www.graffiti.org/
http://www.barcelonastreetart.net/
http://www.unurth.com/
http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/
http://www.metanamorph.com/
http://www.european-street-painting.com/
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrian-street-art-by-peter-gibson/
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrian-street-art-by-peter-gibson/
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-passion-street-art-on-show-in-bristol/
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Neto, Mark Jenkins, 
Peter Gibson, David 
Choe,  Cityzenkane, 
Belx2, Lady Pink, 
Keith Jive, Baer, Ras 
Terms, Jon Reiss  
(Bomb it-
документарни 
филм), Blu 
(одабрани радови), 
Rinpa Eshidan, 
Reverse Graffiti 
Project; 

 Израда скице за 
мурал или  графит 
традиционалним 
материјалима или 
у рачунарском 
програму. 
 

      Посебни садржаји: 
 Истраживање: 

улична култура, 
музика и плес; 

 Пантомима; 
 Знамените 

грађевине Србије; 
 Израда 

документарног 
филма. 

 

passion-street-art-on-show-in-bristol/ 
http://weburbanist.com 
http://graffiti.playdo.com/ 
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.ht
ml 
http://been-
seen.com/index.php/articles/passport/creative-
subways-around-the-world 
 

15. Времеплов 

 Свакодневни 
живот, проналасци, 
открића, важни 
историјски 
догађаји и 
личности, одевање, 

 Формирање  опште 

слике о променама у 

уметности током 

историје. 

   
 наведе узроке промена у уметности 

током историје; 
 прикаже ликовним радом 

специфичност одабраног историјског 
периода. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 

http://weburbanist.com/
http://graffiti.playdo.com/
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.html
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.html
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
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намештај, 
архитектура, 
ликовна уметност, 
музика, позориште, 
плес, спорт, 
забава... од 
критско-микенске 
културе до краја XX 
века; 

 Ликовни приказ 
историјског 
периода по избору 
ученика; израда 
маски, костима, 
шешира, перика, 
декорација, скица 
за употребне 
предмете ... 
 

      Посебни садржаји: 
Пројекат свих 
одељења, тематска 
забава – 
реконструкција 
одабраног 
периода: израда 
сценографије, 
костима, маски, 
фризура, шминке, 
избор музике, 
концерт, наступ 
хора, представа, 
плес, луткарско 
позориште... 

 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Приказати визуелну презентацију 

појединачних историјских периода, изнети 
само кључне информације и карактеристичне 
примере; 

 Разговарати о томе како су историјски 
догађаји, развој технологије и открића утицали 
на промене у естетици и уметности ; 

 Омогућити ученицима неспутано изношење 
мишљења и идеја; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
     сајту/профилу школе.   
 

Интернет : 
http://www.historyworld.net/ 
http://www.hyperhistory.com/ 
http://www.eyewitnesstohistory.com 
http://www.britannica.com/ 
http://www.fashion-era.com/ 
http://www.essentialsofmusic.com/ 
http://www.theatrehistory.com/ 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

http://www.historyworld.net/
http://www.hyperhistory.com/
http://www.eyewitnesstohistory.com/
http://www.britannica.com/
http://www.fashion-era.com/
http://www.essentialsofmusic.com/
http://www.theatrehistory.com/
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Образовни профил: масери 

Назив предмета: Медицинска географија 

Разред: други 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  2014   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 - - 

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе  

Циљеви предмета: 
49. Уочавање и схватање корелативних односа између географије и медицине; 
50. Разумевање утицаја физичко-географских фактора на здравље људи; 
51. Разумевање утицаја друштвено-географских фактора на здравље људи; 
52. Разумевање утицаја социјално-економских фактора на здравље људи; 
53. Стицање нових знања о болестима у чијој етиологији значајну улогу имају географски фактори; 
54. Стицање нових знања о могућностима лечења и унапређивања здравља уз помоћ фактора географске средине; 
55. Примена стечених медицинско-географских знања у свом окружењу; 
56. Стицање знања о значају очувања еколошке равнотеже; 

Развијање самосвести, одговорно опхођење према себи и окружењу 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Деловање времена и  
климе на организам 
човека 

 Разумевање појава, 
процеса и промена у 
атмосфери на основу 
познавања закона, теорија 
и модела природних наука   

 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 променом боравка у 
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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 појам и врсте атмосферских 
фронтова 

 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 

 

 
2. 
 
 

Значај вода за 
здравље људи 

Разумевање појава, процеса и 
промена у хидросфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука 

 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 
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 објасни штетност купања у загађеној 
води 

 објасни штетност наводњавања 
пољопривредних култура загађеном 
водом 

наведе загађиваче воде 

 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

Рељеф, земљиште, 
биљни и животињски 
свет и њихов значај за 
здравље људи  

Разумевање појава, процеса и 
промена у литосфери, 
педосфери и биосфери на 
основу познавања закона, 
теорија и модела природних 
наука 

 објасни утицај рељефа кроз промене 
надморске висине на здравље људи – 
планинска болест и висинска терапија  

 објасни утицај експозиције и нагиба 
терена на здравље људи, као и на 
изградњу стамбених и лечилишних 
објеката 

 познаје дејство појединих корисних и 
штетних макро и микроелемената 
(Mg, F, I, Se...) присутних у земљишту 
и подземним водама 

 зна које су опасне и штетне материје 
у земљишту 

 разликује природно од вештачког 
јонизујућег зрачења 

 разуме штетност радона по здравље 
 разликује позитивно и негативно 

дејство живог света на здравље 
 познаје више алергена биљног 

порекла (полени трава, дрвећа и 
корова, алергени буђи) и начин 
њиховог деловања на здравље 

 

 

4. Друштвено-
географске 
карактеристике 
територије и утицај на 
здравље људи 

Разумевање друштвених 
појава и процеса у сврху 
превенције и заштите здравља 
становништва 

 зна проблеме у вези са природним 
кретањем становништва наше 
земље (наталитет, морталитет, 
природни прираштај) 

 разуме утицај миграција на 
психофизичке особине становништва 

 анализира биолошку структуру 
становништва за потребе планирања 
здравствене службе, превенције и 

 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

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 

разликује начине штетног деловања 
саобраћаја на живот и здравље људи 
(загађење животне средине, ширење 
заразних болести, саобраћајне 

5. Социјално-економске 
карактеристике 
територије и утицај на 
здравље људи 

Разумевање социјално-
економских услова живота у 
сврху превенције и заштите 
здравља становништва 

 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 распрострањеност болести 
изазваних недовољном, односно 
претераном исхраном 

 објасни облике штетних утицаја 
пореклом из стамбене средине 

разликује врсте професионалних 
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обољења, превенцију и заштиту 

 
6. 

Савремене болести и 
ендемска подручја у 
нашој земљи 

Стицање знања о угрожености 
здравља савременог човека и 
настанку болести 

 разликује врсте 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 
(кардиоваскуларне, малигне 
болести) 

познаје размештај ендемских болести у 
нашој земљи 

 

7. Географија здравља Стицање знања о факторима 
географске средине који 
позитивно делују на здравље 
човека 

 познаје географски размештај 
климатских лечилишта у нашој 
земљи 

 познаје индикације и 
контраиндикације појединих 
климатских лечилишта 

 објасни појам термалних и 
минералних вода 

 разликује постанак и класификацију 
термалних и минералних вода 

 разликује физичка и хемијска 
својства термалних и минералних 
вода 

 познаје географски размештај 
термалних и минералних вода у 
Србији 

 познаје географско распрострањење 
лековитог биља  

 познаје својства и делотворност 
појединачних биљних врста на 
организам човека  

разуме утицај фитонцида у заштити 
здравља људи 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

 

Образовни профил: Масери 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Разред: Други и трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7.од 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 или 26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се  

Циљеви предмета: 
 

1. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање; 
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.  

 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Дисперзни системи  Разумевање корпускуларног 
концепта преко односа 
компоненти у дисперзном 
систему 

 Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање односа између 
квантитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање значаја 
примене дисперзних 
система у свакодневном 
животу и професионалном  
раду 

 изводи израчунавања у којима користи 
податке о  растворљивости  супстанце 
на датој температури  

 објасни  утицај температуре на 
растворљивост супстанци 

 израчуна масени процентни садржај  
раствора, количинску концентрацију, 
масену концентрацију и молалност 
раствора 

 објасни снижење тепмпературе 
мржњења, повишење температуре 
кључања раствора у односу на 
растварач 

 објасни феномен осмотског притиска 
раствора 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 

 учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори електролита  Разумевање значаја 
примене раствора 
електролита  у 
свакодневном животу и 
професионалном  раду 

 објасни електролитичку 
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 и коњуговани пар у светлу 
протолитичке теорије 

 објасни деловање пуферских 
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система по теорији електролитичке 
дисоцијације 

 зна пуферске системе телесних 
течности 

 израчунава концентрацију 
водоникових и хидроксидних јона у 
пуферским системима 

 објасни разлику колигативних 
својстава раствора електролита и 
неелектролита 

3. Стехиометријска 
израчунавања 

 Разумевање  концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

 Разумевање  корпускуларног 
концепта у процесу 
одигравања хемијских 
реакција 
 

 објасни квалитативно и квантитативно 
значење хемијских формула 

 израчуна масени елементарни састав 
једињења на основу молекулске 
формуле 

 одреди емпиријску формулу 
једињења на основу масеног 
елементарног процентног саства 
једињења 

 објасни квалитативно и квантитативно 
значење хемијске једначине 

 пише хемијске једначине важних 
хемијских реакција 

 одреди коефицијенте у хемијским 
једначнама 

 тумачи појам оксидациног броја 

 разликује оксидационо и редукционо 
средставо у реакцији 
оксидоредукције 

 примени метод електронског биланса 
за одређивање коефицијената у 
једначини  реакције оксидоредукције 

 врши израчунавања из хемијских 
једначина на основу количинских, 
масених односа и односа броја 
честица  реактаната и продуката у 
реакционом систему 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

6. Област ОПШТА ХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 

 
2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 
структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 
елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струкеса структуром: честицама које граде 
супстанце (атоми елемената, молекули 
елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама. 
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 
свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 
изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 
за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 
свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледаваодносе између масе, количине и 
броја честица реактаната и производа. 
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 
примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 
или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 
на основу топлотних ефеката који их прате. 
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 
свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 
наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 
положајем у Периодном систему елемената. 
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представљанастајање ковалентне 
везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 
електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената16. и 17. групе Периодног 
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система елемената. 
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке   
слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 
у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 
водених раствора. 
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатихподатака израчунава масу, 
запремину, количину и број честица супстанци које 
настају или су потребне за хемијске реакције. 
2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 
једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај променеконцентрације, температуре и 
притиска на однос концентрација реактаната и 
производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 
процесима у хемијској индустрији. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 
применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 
струје, електролиза и корозија). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитетпрема електрону, 
електронегативност) на основу електронске конфигурације атомаелемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система 
елемената. 
2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 
координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 
њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 
зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 
количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 
концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 
изражавања квантитативног састава раствора у други. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 
процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 
пише изразе за Ka и Kb. 
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2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли саводом и пише одговарајуће 
хемијске једначине. 
2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 
2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћуреактаната (сировина) и одређује 
принос реакције. 
2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандарднихенталпија настајања. 
2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 
константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај променеконцентрације, температуре и притиска на 
хемијски систем у равнотежи на основу Ле 
Шатељеовог принципа. 
2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 
редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 
реакција. 
 

 

 

Образовни профил: Масери 

Назив предмета: ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА 

Разред: Други и трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7.од 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 или 26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се  

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;  
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 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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава угљених хидрата 
природом функционалних 
група, њиховим положајем  
и њиховом интеракцијом 
унутар  молекула 

 Разумевање феномена 
изомерије, посебно 
оптичке изомерије и 
аномерије 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације угљених 
хидрата 

 Развој хемијске научне 
писмености и способности 

 комуникације у 
хемијикоришћењем и 
применом Фишерових и 
Хејвортових формула 

 Разумевање биолошког 
значаја угљених хидрата 

 Разумевање значаја 
примене угљених хидрата  у 
струци и у свакодневом 
животу 

 Фишеровим пројекционим формулама 
представи структуру молекула 
моносахарида  

Објасни настајање цикличних 
(полуацеталних и полукеталних) облика 
молекула моносахарида  

 Хејвортовим перспективним 
формулама прикаже цикличнеформе 
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 гликозидневезе 
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 
целулозепредстави гликозидне везе у 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 теоријска настава  
 демонстрациони огледи 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 
 учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Прилагодити разматрање квантитативног 
аспекта хемијских реакција потребама образовног 
профила 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
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молекулима полисахарида 

 разликује полисахариде по физичким 
својствима тумачи биолошки значај 
полисахарида 

технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липиди  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава липида 
структуром њихових 
молекула 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације липида 

 Разумевање биолошког 
значаја липида    

 Разумевање значаја 
примене липида у струци и 
у свакодневом животу 

 

 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 

3. Протеини  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава аминокиселина  и 
протеина природом 
функционалних група и  
њиховим положајем  у  
молекулу 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације 
аминокиселина и протеина  

 Разумевање биолошког 
значаја аминоккиселина и 
протеина  

 Разумевање значаја 
примене протеина у струци 
и у свакодневом животу 

 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 
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 објасни механизам дејства ензима 

 наведе факторе који утичу на 
активност ензима 

4. Нуклеинске киселине  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава нуклеозида, 
нуклеотида и нуклеинских 
киселина структуром 
њихових молекула 

 Разумевање биолошког 
значаја ДНК и РНК 

 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 

 

5.  Витамини  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава витамина  
структуром њихових 
молекула 

 Разумевање биолошког 
значаја витамина  

 

 објасни биолошки значај витамина 

 примењује   номенклатуру  витамина 

 тумачи физичка сввојства 
липосолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  
витамина А1 и  његовог  
провитамина  

 тумачи физичка сввојства 
хидросолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  
витамина С 

 објасни улогу антиоксиданаса у 
биолошким системима 

Општи стандарди постигнућа  Област БИОХЕМИЈА 
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Основни ниво: 
 

2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида(глукозе, фруктозе, сахарозе, 
лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који суглавна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних 
јединицапротеина. 
2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 
витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 
2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 
корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 
једињења. 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естараиз масти, уља и воскова, структуру 
аминокиселина и протеина са својствима и 
улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну,терцијарну и кватернерну структуру и 
наводи њихов значај за биолошку активностпротеина у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 
дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 
2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида(малтозе, лактозе, сахарозе, 
целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 
гликогена). 
2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 
гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 
редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 
Толенсовим реагенсом. 
2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 
објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 
наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 
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и природу пептидне везе. 
2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 
секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 
активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 
активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 
метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 
информација. 
2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 
метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 
мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 
се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 
биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 
једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 
изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 
киселина, који су организму потребни. 
 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.  7/ 2014.  година) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

52 / / 

Недељни фонд часова 2 / / 

Подела одељења у групе Не дели се 
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Циљеви предмета: 
 

 

197. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
198. Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у усмeном и писаном изражавању; 
199. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога; 
200. Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
201. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
202. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
203. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
204. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
205. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; 
206. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
207. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и светске културне баштине; 
208. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
209. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
210. Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
 

 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теме ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Модерна Упознавање са основним 
одликама правца, 
представницима и њиховим 
делима 

 наведе одлике правца, представнике 
и њихова дела 

  уочи и тумачи модерне елементе у 
изразу и форми књижевног дела 

 анализира одабрана дела, износи 
запажања и ставове 
  

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 
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 Развијање међупредметних компетенција. 
 Корелација са историјом, географијом, 

ликовном културом, грађанским васпитањем, 
стручним предметима. 

Оквирни број часова по темама 

 Модерна (9 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
10. праћење остварености исхода 
11. тестове знања 
 
 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књижевност између 
два рата 

Упознавање ученика са 
одликама међуратне 
књижевности, представницима 
и делима 

 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 

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

 Приликом обраде драмског дела могућност 
посете позоришној представи и гледање 
снимка позоришне представе, а након тога 
разговор о драмском тексту и његовој 
позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних компетенција. 

 Корелација са историјом, географијом,  
грађанским васпитањем, ликовном културом, 
стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
Оквирни број часова по темама 

 Међуратна књижевност (9 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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3. 

Савремена 
књижевност 

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

 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  
 

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

 Приликом обраде драмског дела 
могућност посете позоришној представи и 
гледање снимка позоришне представе, а 
након тога разговор о драмском тексту и 
његовој позоришној реализацији. 

 Поједине наставне јединице укључене су 
у акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“, ради развијања 
компетенција демократске културе. 

 Развијање међупредметних 
компетенција. 

 Корелација са историјом, 
географијом, грађанским васпитањем, 
ликовном културом, стручним предметима. 

 Посета Народном музеју Србије. 
 

 
Оквирни број часова по темама 

 Савремена књижевност  (7 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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4. Лексикологија Упознавање ученика са 
основама лексикологије 

 препозна и одрeди вредност лексеме 
 уме да се служи речницима 
 наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

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

 Развијање међупредметних компетенција. 
Оквирни број часова по темама 

 Лексикологија (6 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

5. Синтакса Систематизовање знања из 
синтаксе 
 

 одреди синтаксичке јединице и 
њихову функцију  

 одреди типове независних и зависних 
реченица, типове синтагми и типове 
напоредних конструкција 

 разуме појам конгруенције 
 познаје систем глаголских облика 

 

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

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

 Развијање међупредметних 
компетенција. 

 
Оквирни број часова по темама 

 Синтакса (5 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
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6. Правопис Оспособљавање ученика за 
примењивање знања из језика 
и правописа у складу са 
језичком нормом 

 примени правописна правила у 
писању сложеница, полусложеница и 
синтагми 

 скраћује речи у складу са прописаним 
правилима 

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

 Поједине наставне јединице укључене и у 
акциони план пројекта „Квалитетно 
образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 
 

Оквирни број часова по темама 

 Правопис (6 часова) 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

 
 

7.   Култура изражавања  Оспособљавање ученика да 
теоријска знања из 
граматике и правописа 
примењују у усменом и 
писаном изражавању 
 

 износи став, користи аргументе и 
процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању 
 

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

 Наставне теме укључене и у акциони план 
пројекта „Квалитетно образовање за све“ 

 Корелација са предметом српски језик и 
вештине комуникације 

Оквирни број часова по темама 

 Култура изражавања (10 часова) 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
Област ЈЕЗИК – основни ниво: 
CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; 
препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); 
препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и 
вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне 
варијетете. 
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CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан 
став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и 
друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – 
екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 
приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и словенским 
језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 
CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 
свог и књижевног акцента. 
CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и 
гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) 
у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим 
случајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 
промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 
.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне 
лексике 
Област КЊИЖЕВНОСТ – ОСНОВНИ НИВО 
СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и 
књижевноисторијски контекст. 
 СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних и 
неуметничких текстова предвиђених програмом.  
СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире.  
СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. СЈК.1.2.6. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма.  
СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.  
СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у 
везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.  
СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу 
књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног идентитета. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА- ОСНОВНИ НИВО 
CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 
упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим 
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темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 
поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 
терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и 
невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у 
стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 
културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 
CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује 
његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и 
писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и 
доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја 
његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
 CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 
образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га 
узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 
културе.  
СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и 
уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и 
библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
 CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија); примењује предложене стратегије читања. 
 CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и 
имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више текстова. 
 CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну 
чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне 
информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или 
ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и 
има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику.  
CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 
књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај 
читања за богаћење лексичког фонда 
Област ЈЕЗИК – средњи ниво 
CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају 
различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште 
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(етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у 
свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам 
говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 
условљени социјално и функционално.  
CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у 
једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у 
друштвени, историјски и културни контекст. 
 CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме 
појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 
условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и 
губљење сугласника). 
 CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом 
облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 
 CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира 
реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских 
реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних 
предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.  
CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје 
хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.  
Област КЊИЖЕВНОСТ – средњи ниво: 
СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).  
СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних 
дела предвиђених програмом.  
СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног 
дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела.  
СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 
дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 
разумевање и доприносе тумачењу значења текста.  
СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. 
присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.).  
СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 
основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
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књижевности.  
СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 
текста.  
СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 
теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање 
различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – средњи ниво 
CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и 
културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 
процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и 
навику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову аргументацију и објективност.  
CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће 
примере; уочава поенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или 
другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији књижевни и неуметнички текст 
на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним 
програмом. 
СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 
теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегије 
читања; бира стратегију читања која одговара сврси читања. 
СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне 
информације; издваја информације према задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 
информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом 
критеријуму; анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 
ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) 
текстове ослањајући се на други текст/текстове. 
CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове 
интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 
разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или 
аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди. 
CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро 
структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање 
Област ЈЕЗИК – напредни ниво: 
CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе 
максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се 
она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.  
CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 
CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 
CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по 
различитим моделима; познаје специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом.  
CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 
Област КЊИЖЕВНОСТ – напредни ниво: 
СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, 
као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано 
користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 
СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих 
жанрова, изван школског програма.  
СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 
методе унутрашњег и спољашњег приступа.  
СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова 
у оквиру школске лектире и изван процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 
 СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 
књижевних дела. 
СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 
примарног текста и литерарно-филолошког контекста.  
СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 
(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).  
СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири 
читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима 
(доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет. 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – напредни ниво: 
CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних 
текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећи стручну терминологију.  
СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, 
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књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у 
складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно 
аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин 
говорења.  
CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.  
CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на 
основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.  
CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 
информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 
аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и 
сл. 
CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или 
више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. CJK.3.3.7. Изграђује 
свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, 
критичку свест о својим читалачким способностима...). 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Математика 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   7/  14   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

26 часова   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

Циљеви предмета:   : 1. Развијање логичког и апстрактног мишљења; 
                      2.  Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког   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 
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Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми  ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 

 
 

Аналитичка 
геометрија  у равни 

 Стицање основних знања о 
аналитичкој геометрији 

 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 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 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 

 теоријска настава (26 часова) 
 
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
или  кабинету за математику 

 
Препоруке за реализацију наставе 

 образложити циљ предмета, начин и 
критеријум оцењивања 

 неопходна предзнања поновити уз 
максимално ангажовање ученика 

 подстицати ученике на размишљање и 
самостално закључивање 

 примењивати разноврсне облике и 
методе рада, како би се подстакла активност 
ученика 

 инсистирати на прецизности, тачности, 
систематичности и уредности у раду 

 упућивати ученике на претраживање 
различитих извора и примену савремених 
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технологија  
 
 

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

 
 

 Елементи финансијске математике: 
користити  што више конкретних примера из 
живота. 

 
Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 активност ученика на часу; 

 усмену проверу знања; 

 писмену провера знања; 

 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама 

 Аналитичка геометрија у равни: 15 часова 

 Елементи финансијске математике: 7 
часова 

 
За реализацију  2 писменa задатка са исправкама 
планирана  су 4 часа 
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2. 

 
 

Елементи финансијске 
математике 

 Упознавање са основним 
елементима финансијске 
математике 
 

 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 
 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих 
 
бројева и преводи их из једног записа у други. 
 
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, 
множење, дељење, степеновање и кореновање и при томе по потреби користи 
калкулатор или одговарајући софтвер. 
 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у 
 
једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе. 
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и 
 
једноставне квадратне неједначине. 
 
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са 
 
две непознате. 
 
2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их . 
 
2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други. 
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2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције 
 
са комплексним бројевима. 
 
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при 
 
томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне 
 
функције . 
 
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине. 
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три 
 
непознате. 
 
2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације 
 
(посебно поретка и еквиваленције). 
 
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије, 
транслације и ротације у равни. 
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у 
 
равни користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, 
 
користећи формуле. 
 
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских 
 
објеката у равни. 
 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције са векторима и примењује их. 
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2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним 
 
ситуацијама. 
 
2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције. 
 
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, 
 
метричка својства и распоред геометријских објеката. 
 
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову 
 
површину. 
 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда. 
2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема. 
 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 
 
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и 
 
одлука. 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Социологија са правима грађана 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7 /2014. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе НЕ деле се 
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Циљеви предмета: 
 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Структура и 
организација друштва 

 Упознавање са 

функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва 

 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 

 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 (26 часовa) 
 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 
  

Препоруке за реализацију наставе 

 Користити актуелне примере из штампе и 
других медија релевантне за предмет 

 Користити Устав и релевантне законе у 
зависности од садржаја који се обрађује 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1. праћење остварености исхода 
2. тестове знања 
3. тестове практичних вештина 

 
Оквирни број часова по темама 

 Структура и организација друштва (7 часова) 

 Устав и правна држава у Србији (3 часа) 

 Држава и политика (5 часова) 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Држава и политика  Упознавање са политиком 
као вештином управљања 
друштвом 

 Оспособљавање за 
демократско мишљење 

 Упознавање са 
функционисањем државних 
институција и органа власти 

 Развијање знања о 

аутономији и локалној 

самоуправи 

 опише улогу политике у друштву 

 објасни појам, развој и облике 
демократије 

 разликује законодавну, извршну и 
судску власт 

 разликује удружења грађана и 
политичке партије 

 препозна идеолошке разлике партија 
и поделу на левицу, десницу и центар 

 схвати изборни поступак и 
конституисање скупшине и владе 

 разликује државне органе власти 

 разликује аутономију и локалну 
самоуправу 

 разуме функционисање локалне 
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самоуправе  Грађанин и његова права и слободе у Србији 
(3 часа) 

 Култура и друштво (5 часова) 

 Друштвене промене и развој друштва (3 часа) 
 

  
 
3. 

Грађанин и његова 
права и слободе 

 Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о 

улози појединца у 

друштвеном и политичком 

животу 

 

 схвати људска права и слободе и свој 
положај у друштву 

 зна на који начин се штите права и 
слободе грађана 

 

 
 
4. 

Устав и правна 
држава у  Републици 
Србији 

 Упознавање са Уставом 

Републике Србије,  његовим 

историјским претечама и 

правосудним системом 

Републике Србије 

 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 

 
 
5. 

Култура и друштво  Развијање знања о 

културним тековинама 
 уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације 

 схвати настанак религије и 
религијског мишљења 

 идентификује монотеистичке 
религије и објасни специфичности 
хришћанства 

 разликује обичај и морал  
 схвати разлику између уметности, 

масовне културе, подкултуре, шунда 

и кича 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
 
6. 

Друштвене промене и 
развој друштва 

 Оспособљавање за живот у 
друштву изложеном 
сталним променама и 
изазовима које доноси 
развој савременог друштва 

 Стицање знања о 

хоризонталној и вертикалној 

покретљивости друштва 

 идентификује друштвене промене 
 зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 
покретљивости 

 препозна друштвени развој 
 формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног 

друштва 

 

 

Образовни профил: МАСЕР 

Назив предмета: МАСАЖА - ТЕОРИЈА 

Разред: Трећи (3.) 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   /     година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

52 260 180 

Недељни фонд часова 2 10  

Подела одељења у групе Одељење се дели у три групе до 10 ученика 

Циљеви предмета: 

 Стицање знања о појму и карактеристикама миотерапије, о етиологији тригер тачака и терапијским ефектима ове терапије, индикацијама и 
контраиндикацијама за миотерапију; 

 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 историјском развоју и теорији shiatsu  масаже,појму и карактеристикама shiatsu   масаже, индикацијама и контраиндикацијама за 
shiatsu  масажу; 

 Стицање знања о дејству Yumeiho масаже, индикацијама и контраиндикацијама и  оспособљавање ученика за извођење Yumeiho масаже., 
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Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 

 
 
Миотерапија 

 Стицање знања о 
цервикалном и лумбалном 
болном синдрому, 
фибромиалгији и 
миофасцијалном болном 
синдрому; 

 Стицање знања о 
појму и карактеристикама, 
индикацијама и 
контраиндикацијама 
за  миотерапијуи 
терапијским ефектима 
миотерапије; 

 
 

 Оспособљавање 
ученика за  детекцију 
тригер тачака, одређивање 
почетног положаја, 
детекцију 
фибромиалгичних тачака и 
извођење миотерапије 
вратно-лопатичне и 
лумбално-глутеалне 
регије. 

 

 Цервикални и лумбални болни 
синдром; 

 Фибромиалгија; 

 Миофасцијални болни синдром; 

 Миотерапија-појам, 
карактеристике  и терапијски ефекти; 

 Техника извођења миотерапије; 

 Индикације и контраиндикације за 
миотерапију 

 изводи миотерапију вратно-лопатичне 
и лумбално-глутеалне регије; 

 идентификује тригер тачке. 

  
 

Теоријска настава 4 часа 

 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

истраживачки задаци о текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (15 часова) 
 вежбе у блоку (14 часова) 
 Вежбе у овом модулу реализовати са фондом 

од 29 часова недељно. 
 Интерактивна теоријска настава.  
 Рад у малим групама; демонстрација. 
 Користити слике . 
 Наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради тест знања. 

 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
2. 
 
 
 

 

Ароматерапија 

 

 Стицање знања о 
историјском развоју, појму, 
карактеристик ма и 
методама ароматерапије; 

 Стицање знања о 
општим особинама, 

 објасни историјски развој, појам и 
карактеристике ароматерапије; 

 објасни опште особине, хемијски 
састав, квалитет и контролу квалитета 
етеричних уља; 

 објасни  методе добијање 

Теоријска настава 7 часа 

 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 
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хемијском саставу, квалитету 
и  методама добијања 
етеричних уља; 

 Стицање знања о 
дејству етарских уља на 
људски организам, 
индикацијама и 
контраиндикацијама за 
њихову примену; 

 Оспособљавање 
ученика да припреми 
клијента, правилан избор 
врсте и количине уља, и 
просторију у којој се врши 
ароматерапија; 

 Оспособљавање 
ученика за правилну 
примену различитих 
метода ароматерапије, као 
и за  њихово комбиновање 

 

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 третман-
аромамасажу; 

 изабере одговарајуће етарско 
уље за дату индикацију,  

  
 

 линкови који се односе на текући модул 

 истраживачки задаци о текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (15 часова) 
 вежбе у блоку (12 часова) 
 Вежбе у овом модулу реализовати са фондом 

од 27 часова недељно. 
 Интерактивна теоријска настава.  
 Рад у малим групама; демонстрација. 
 Користити слике . 
 Наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради тест знања. 
 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
 
3. 
 

 
 
Shiatsu масажа 

 Стицање знања о 
историјском развоју и 
теорији shiatsu  масаже; 

 Стицање знања о 
појму и карактеристикама 
shiatsu   масаже; 

 Стицање знања о 
индикацијама и 
контраиндикацијама за 
shiatsu  масажу; 

 Оспособљавање 
ученика за самоприпрему, 
припрему просторије и 
пацијента за 
shiatsu  масажу; 

 Оспособљавање 

Да објасни 

 Shiatsu  масажа-историјски 
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 

Теоријска настава 10 часа 

 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

 истраживачки задаци о текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 
 Вежбе у овом модулу реализовати са фондом 

од 29 часова недељно. 
 вежбе (15 часова) 
 вежбе у блоку (14 часова) 
 Рад у малим групама; демонстрација. 
 Користити слике . 
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ученика за примену свих 
фаза shiatsu третмана, 
одговарајућим притиском 
и  додиром, уз адекватно 
дозирање, и у правилним 
временским интервалима; 

 Оспособљавање 
ученика за примену добре 
технике дисања. 

 

за shiatsu  масажу. 
 

 Наставник и ученици  су обавезни да имају 
радну одећу . 

 Ученик је обавезан да води дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради тест знања 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

 
4 

 
Рефлексотерапија 

 Стицање знања о 
историјском развоју, пoјму 
и карактеристикама 
рефлексотерапије; 

 Стицање знања о 
грађи и функцији стопала и 
шаке и о теорији 
посматрања људског тела 
кроз стопало и шаку; 

 Стицање знања о 
дејству и техници 
извођења 
рефлексотерапије, 
индикацијама и 
контраиндикацијама; 

 Оспособљавање 
ученика за правилно 
извођење 
рефлексотерапије и 
грешкама у раду. 

 

 Стицање знања о историјском 
развоју, пoјму и карактеристикама 
рефлексотерапије; 

 Стицање знања о грађи и 
функцији стопала и шаке и о теорији 
посматрања људског тела кроз 
стопало и шаку; 

 Стицање знања о дејству и 
техници извођења 
рефлексотерапије, индикацијама и 
контраиндикацијама; 

 Оспособљавање ученика за 
правилно извођење 
рефлексотерапије и грешкама у 
раду. 

 

Теоријска настава 11. часа 

 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

 истраживачки задаци о текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (25 часова) 
 вежбе у блоку (12 часова) 
 вежбе у овом модулу реализовати са фондом 

од 37 часова недељно  
 користити слике упоредо са демонстрацијом  
 наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу  
 ученик је обавезан да води дневник вежби 
 на крају модула  ученик ради тест знања 
 намештај, опрема 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
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5. YUMEIHO масажа 

 

 Оспособљавање ученика 
да анализира став пацијента 
у стојећем и лежећем 
положају; 

 Оспособљавање ученика 
да изврши репонирање 
сублуксираних  зглобова и 
пршњенова тела  у 
превентивне  

   и куративне сврхе; 

 Стицање знања о 
нежељеним дејствима и 
могућим грешкама у раду. 

 

 дефинише активан 
кинезитерапијски програм ради 
одржавања постигнутог стања и 
тонизирања мишића; 

 наведе индикације и 
контраиндикације за Yumeiho масажу, 

 изводи самоприпрему,  
припрему простора и пацијента за 
Yumeiho масажу; 

 анализира став пацијента у стојећем и 
лежећем положају; 

  изводи репонирање сублуксираних  
зглобова и пршљенова  тела у 
превентивне 
и куративне сврхе. 

  
 

Теоријска настава 10. часова 

 теоријска настава се реализује  у 

учионици 

 средства за рад рачунар, видео бим 

пројектор 

 писана припрема наставника 

 линкови који се односе на текући модул 

 истраживачки задаци о текућем модулу 

Препоруке за реализацију наставе 
 вежбе (110 часова) 
 вежбе у блоку (36 часова) 
 Вежбе у овом модулу реализовати са фондом 

од 146 часова недељно. 
 Користити слике упоредо са демонстрацијом 
 Наставник и ученици  су обавезни да имају 

радну одећу . 
 Ученик је обавезан да води дневник вежби. 
 На крају модула  ученик ради тест знања. 
 Намештај, опрема. 
 
 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тест практичних вештина 

 активност на часу 

 тестове знања 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Ученик ће моћи да 

 наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену и да уради третман  миотерапије 
 

 наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену ароматерапије;уради ароматерапијски третман-
аромамасажу; 

 наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену и да уради третман Shiatsu масаже 

 наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман рефлексотерапије 

 наведе и препозна индикације и контраиндикације за примену  и да уради третман   yumeiho масаже 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ДЕРМАТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму објавњени у ,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   9/ 2015    година.  

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

52 52  

Недељни фонд часова 2 2  

Подела одељења у групе ДА,по 10 ученика по групи  

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 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној модулу ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
Развој, грађа и 
функције коже и 
њених аднекса 
 

 Стицање знања о хистолошкој 
грађи коже и њених аднекса; 

 Стицање знања о функијама 
коже. 

 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; 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања 
 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава  (8 часова) 
 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 
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 објасни грађу нокта;  

 наведе структуру и наброји фазе раста 
длаке; 

 именује све  функције коже. 
 

 

Препоруке за реализацију наставе.   
 

 активна теоријска настава; 

 користити шеме, цртеже, моделе; 

 микроскопирање разних пресека коже; 

 микроскопски препарати; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 дерматолошки атлас; 

 на крају модула  ученик ради тест знања. 
 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености  исхода - усмено 
излагање; 

 тест знања; 

 активност на часу. 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Грађа кожних лезија и 
начела дерматолошке 
дијагностике и 
терапије 

 

 Стицање знања о 
морфологији, дистрибуцији и 
локализацији промена на 
кожи; 

 Стицање знања о 
могућностима и начину 
спровођења алерголошких 
тестирања, микробиолошких 
анализа и патохистолошког 
налаза; 

 Стицање знања о основним 
карактеристикама терапијских 
третмана, индикацијама, 
контраиндикацијама и 
нежељеним дејствима истих; 

 Стицање елементарне 
способности мануелне 

теорија: 

 дефинише, препозна и опише типове 
лезије коже, увежба своје визуелне 
способности и повезује теоретско 
предзнање са физичким прегледом 
пацијента. 

вежбе: 
• 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; 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања 
Обавестити ученика да у току наставе вежби 
редовно формирају радну свеску.  
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (6 часова) 

 вежбе (8 часова). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
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примене одређене терапије. 
 

• 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. 

одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести.  

Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници  ученици су 
обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 

 користити слике и шеме о ефлоресценцијама;  

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе; 

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник рада вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 дневнике вежби; 

 демонстрација тестова и  лабораторијских 
анализа. 

 
 
3. 

 
 
Поремећаји коже због 
дејства физичких 
фактора 
 

 Стицање знања о 
дерматозама узрокованим 
дејством механичких и 
физичких штетних фактора. 

 
 
 
 
  

теорија: 

 дефинише и наброји основне 
карактеристике најчешћих дерматоза 
изазваних дејством механичких 
штетних фактора и спроводити локалну 
терапију и мере превенције;   

 препознаје основне карактеристике 
оштећења коже изазваних дејством УВ 
зрачења и објасни акутно и хронично 
дејство на кожу. 

вежбе: 

 успостави дијагнозу оједа на основу 
правилно узете анамнезе и 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 часа) 

 вежбе (6 часова). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
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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. 

 
 

 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести и кабинету за ПУВА терапију. 
  

Препоруке за реализацију наставе 

  на  часовима вежби  у клиници и кабинету 
ученици су обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

  активна теоријска настава; 

  користити слике и шеме о различитим 
фотооштећењима коже; 

  аудио-визуелна наставна средства; 

  самостално узимање анамнезе и статуса;  

  рад у малим групама; 

  ученик је обавезан да води дневник вежби;  

  на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 дневнике вежби; 

 демонстрација примене  облоге на оболело 
место; 

 утврђивање знања у току сваке вежбе. 
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4. 

 
 
Болести изазване 
микроорганизмима  
 

 Стицање знања о 
најчешћим бактеријским, 
вирусним, гљивичним  и 
паразитарним болестима 
коже; 

 Стицање знања о појединим 
микробиолошким 
тестирањима у циљу 
дијагностиковања болести; 

 Стицања знања о мерама 
превенције и заштити од 
заразних болести. 

 
 
 
 

теорија: 

 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 Herpes-
simplex вирусом, Varicella-zoster и 
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. 

вежбе: 

 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 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава 6 часова) 

 вежбе (8 часова). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести и у Институту за микробиологију, 
паразитологију и вирусологију. 
  

Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници  и у институту 
ученици су обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 

 користити слике и шеме о различитим 
инфекцијама коже; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе и статуса;  

 асистирање при узимању патолошког материјала 
за микробиолошка испитивања; 

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
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материјала за припрему 
препарата за нативни 
миколошки преглед и 
припремање културе;  

 асистира и изводи криотерапијске 

процедуре. 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 дневнике практичног рада; 

 активност на часу и вежбама. 

 
 
 
5. 

 
 
 
Болести које се 
преносе полним 
контактом 
 

 Стицање знања о значају 
болести које се преносе 
полним контактом путевима 
њиховог ширења; 

 Стицање знања о различитим 
узрочницима (бактеријама, 
вирусима, гљивицама и 
паразитима) који могу 
проузроковати болести које се 
преносе полним контактом; 

 Стицање знања о значају 
спровођења мера превенција 
у сузбијању болести које се 
преносе полним контактом. 

теорија: 

 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 
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. 

вежбе: 

 препозна и разуме начине 
путева преношења болести 
које се преносе полним 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (6 часова) 

 вежбе (6 часова). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести и у Институту за микробиологију, 
паразитологију и вирусологију. 

 
Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници  и у институту 
ученици су обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 
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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. 

 

 користити слике и шеме о различитим 
болестима које се преносе полним контактом; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе и статуса;  

 асиситрање при узимању патолошког 
материјала за микробиолошка испитивања; 

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 дневнике практичног рада; 

 активност на часу и вежбама. 

 
 
6. 

 
 
Поремећаји аднекса 
коже 
 

  Разумевање узрока    
настанка акни,  розацее и 
периоралног дерматитиса; 

  Уочавање клиничких 
манифестација и тераоијским 
модалитетима  акни; 

  Стицање знања о 
карактеристикама екриних и 
апокриних знојних жлезда, 
њиховој анатомији и 
физиологији; 

  Стицање знања о 
поремећајима екриних и 
апокриних знојних жлезда; 

  Стицање знања о различитим 
поремећајима длаке и нокта. 

 

теорија: 

 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; 

 дијагностикује апокрину 
бромхидрозу користећи чуло мириса 
и спроводи мере за смањење 
присуства бактеријске флоре у 
пазушној јами; 

 наброји најчешће пигментне 
аномалије длаке узроковане 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 часова) 

 вежбе (8 часова). 
 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 

 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
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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. 

вежбе: 

 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 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 

болести. 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници  ученици су 
обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 

 користити слике и шеме о различитим 
поремећајима аднекса коже; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе и статуса;  

 демонстрација дијагностичких поступака; 

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 

 
 
 
 
 
 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 теоријска и практична провера на крају 
модула; 

 дневнике практичног рада; 

 активност на часу и вежбама. 
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на морфолошким критеријумима,  
механизме настанка и препознавати 
најчешће врсте алопеција. 

 
 
 
7. 

 
 
Кожне промене код 
поремећаја услед 
измењеме 
реактивности 
 

 Стицање знања о 
механизмима имунолошких 
реакција код поремећаја 
услед измењене реактивности 
организма 

 Уочавање разлике између 
одређених реакција 
преосетљивости 

 Стицање знања о узрочним 
факторима, клиничким 
манифестацијама и терапији 
уртикарије и екцематозног 
дерматитиса 

 Разумевање значаја 
алерголошких тестирања у 
дијагностичком поступку 
уртикарије и екцематозног 
дерматитиса 

 Стицање знања о правилној 
нези пацијената са 
екцематозним дерматитисом 

теорија: 

 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 разумевањем 
појединачних тестова; 

  препоручи правилну негу код 
пацијената са екцематозним 
дерматитисом; 

 уочи  разлику између контатног 
алергијског и иритативног 
дерматитиса. 

вежбе: 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (5 часова) 

 вежбе (5 часова). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести и Кабинету за кожне и полне болести-
кабинет алергологије. 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници  и кабинету 
ученици су обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 

 користити слике и шеме о различитим 
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 асиситира при алерголошким 
тестирањима; 

 правилно интерпретира начин 
спровођења алерголошких тестирања 
са суштинским разумевањем 
појединачних тестова; 

 прецизно наведе принципе антишок 
терапије. 

 

поремећајима реактивности коже; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе и статуса;  

 демонстрација алерголошких тестова; 

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 теоријска и практична провера знања на крају 
модула; 

 тест практичних вештина; 

 дневнике практичног рада; 

 активност на часу и вежбама. 

 
 
 
8. 

 
 
Поремећаји кинетике 
и диференцијације 
ћелија 
 

 Стуцање знања о 
механизмима поремећаја 
кинетике 

 Стицање знања о 
дијагнозним феноменима 
за успостављање дијагнозе 
псоријазе 

 Стицање знања о 
различитим клиничким 
облицима псоријазе 

 Стицање знања о 
клиничким 
манифестацијама вулгарне 
ихтиоза 

 Стицање знања о 
модалитетима лечења 
ихтиоза 

теорија: 

 наведе клиничке манифестацује 

псоријазе и провокативне факторе за 

њено испољавање 

 препозна ихтиозиформне дерматозе 
на основу клиничке слике на однову 
клиничке слике  

вежбе: 

 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. 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (3 часа) 

 вежбе (4 часа). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести и у кабинету за ПУВА терапију. 
Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници  и кабинету 
ученици су обавезни да носе радну униформу и 
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 одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 

 користити слике и шеме о различитим 
поремећајима кинетике и диференцијације 
ћелије епидерма; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе и статуса;  

 демонстрација  гратаже; 

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 теоријска и практична провера знања на 
крају модула; 

 дневнике практичног рада; 

 активност на часу и вежбама. 

 
 
 
9. 

 
 
Поремећаји 
пигментације 
 

 Стицање знања о унутрашљим 
и спољашњим факторима који 
утичу на промену боје коже; 

 Стицање знања о 
хипопигментацијама; 

 Стицање знања о 
хиперпигментацијама; 

 Оспособљавање за 
камуфлирање 
депигментисаних поља код 
витилига; 

 Стицање знања о неопходним 
мерама превенције код 
настајања хиперпигментација. 

теорија: 

 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. 

вежбе: 

 препоручи козметска средства за 
покривање депигментисаних поља 
витилига; 

 спроводи активне мере превенције у 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (3 часа) 

 вежбе (4 часа). 
 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести и у кабинету за ПУВА терапију. 
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настајању хиперпигментација. Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници и кабинету 
ученици су обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 

 користити слике и шеме о различитим 
поремећајима пигментације коже; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе и статуса;  

 демонстрација одређивања  
еритематозних доза; 

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 теоријска и практична провера знања на 
крају модула; 

 дневнике практичног рада; 

 активност на часу и вежбама. 

 
 
 
 
10. 

 
 
 
 
Тумори епидерма и 
аднекса коже 

 Стицање знања о могућим 
узорцима појаве тумора на 
кожи и њеним аднексима; 

 Стицање знања различитим 
особинама бенигних и 
малигних тумора; 

 Стицање знања о штетном 
дејству УВ зрака на кожу и 
очувању здравља. 

теорија: 

 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; 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 
и исходима наставе, односно учења, планом рада 
и начинима оцењивања. 
 
Реализација наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (5 часова) 

 вежбе (5 часова). 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на  групе до 10 ученика 
приликом реализације: 

 вежби. 
 
Место реализације наставе 

 теоријска настава се реализује  у учионици или 
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 сликовито опише  промене на 
младежу које указују на малигну 
алтерацију невуса у малигни 
меланом; 

 наброји  штетна дејства прекомерног 
сунчања и коришћење соларијума на 
кожу. 

вежбе: 

 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. 

одговарајућем кабинету; 

 вежбе се реализују у  Клиници за кожне и полне 
болести.  
 
Препоруке за реализацију наставе 

 на  часовима вежби  у клиници  ученици су 
обавезни да носе радну униформу и 
одговарајућу обућу; 

 активна теоријска настава; 

 користити слике и шеме о различитим туморима  
коже; 

 аудио-визуелна наставна средства; 

 самостално узимање анамнезе и статуса;  

 рад у малим групама; 

 ученик је обавезан да води дневник вежби;  

 на крају модула  ученик ради тест знања за 
теорију и тест практичних вештина за вежбе. 
 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 теоријска и практична провера знања на 
крају модула; 

 дневнике практичног рада; 

 активност на часу и вежбама. 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ 

Разред: трећи 

Правилник 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 настава Вежбе Настава у блоку 

52 52 60 

Недељни фонд часова 2 2  
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Подела одељења у групе Група до 10 ученика 

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. 

 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. 

 Стицање знања о заразним болестима које су неопходна за рад. 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Медицинска 
пропедевтика са 
клиничком 
фармакологијом 

 Стицање основних 
знања o здрављу и болести; 

 -Стицање знања о 
начину узимања података о 
обољењу; 

 Стицање знања о 
дијагностичким методама; 

 Стицање знања о 
терапији и рехабилитацији;  

 Стицање  основних 

 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);  

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација 
Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација, 
лекови различитих облика. 

 Рад са пацијентом. 

 Настава  вежби се реализује са групом од 
10 ученика на интерном оделењу клинике 
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знања о врстама, 
облицима  и 
начинима  примене и 
дозирању лекова; 

 Стицање знања из 
фармакокинетике; 

 Стицање знања о 
дејству лекова на 
организам и 
значај  плацебо ефекта; 

 Стицање знања о 
механизму деловања 
антимикробних лекова; 
општим принципима 
антиинфективне терапије, 
као  и најважније 
антимикробне лекове. 

 

 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;  

 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.  

 

или болнице. 

 Настава се реализује са  
6 часова теорије и  
18 часова вежби и вежби у блоку. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Болести крви и 
кардиоваскуларног 
система 

 Стицање знања о 
врстама анемија;  

 Стицање знања о 
факторима који доводе до 
крварења; 

 Стицање знања о 
болестима срца: 
миокардитису, ангини 
пекторис, инфаркту 

 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 
кардиоваскуларног  система; 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација. 
Рад са пацијентом. 

 Настава  вежби се реализује са групом од 
10 ученика на интерном оделењу клинике 
или болнице. 

 Настава се реализује са  
8 часова теорије и  
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миокарда и поремећајима 
срчаног ритма; 

 Стицање знања о 
хипертензији 

 Стицање знања о 
превенцији коронарне 
болести и хипертензије 

 

 резликује мере превенције 
обољења кардиоваскуларног 
система. 

 

16 часова вежби и вежби у блоку. 

 
 
3. 

Болести 
респираторног 
система 

 Стицање знања о 
узроцима болести 
респираторног система и 
секундарним факторима 
који помажу њихов 
настанак; 

 Стицање знања о 
патогенези,клиничкој 
слици,дијагнози и терапији 
болести дисајних путева; 

 Стицање знања о 
превентивним мерама 
болести респираторног 
система. 

 препозна етопатогенезу, 
клиничку слику, могућности 
дијагностике и лечења, као и 
прогнозу неких  обољења органа 
респираторног система;  

 разликује мере превенције 
обољења респираторних органа; 

 објасни значај пушења и 
аерозагађења за настанак болести 
дисајних органа. 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација  

 Настава  вежби се реализује са групом од 
10 ученика на интерном оделењу клинике 
или болнице. 

 Настава се реализује са  
8 часова теорије и  
16 часова вежби и вежби у блоку. 

4. Болести дигестивног 
тракта и неправилне 
исхране 

 Стицање знања о 
примарним и секундарним 
етиолошким факторима 
који доводе до настанка 
болести дигестивног тракта; 

 Стицање знања о 
болестима желудца, јетре и 
панкреаса; 

 Стицање знања о 
улцерозном колитиси и 
значају исхране за болести 
дигестивног тракта; 

 Стицање знања о 
настанку поремећаја 

 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 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација 

 Настава  вежби се реализује са групом од 
10 ученика на интерном оделењу клинике 
или болнице. 

 Настава се реализује са  
8 часова теорије и  
16 часова вежби и вежби у блоку. 
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здравља  услед неправилне 
исхране; 

 Стицање знања о 
поремећајима 
метаболизма храњивих 
материја и 
последицама  које то има 
на цео организам. 

 

питању болести неправилне 
исхране. 

 препозна симптоме болести 
метаболизма.  

 

5. Болести 
урогениталног тракта 

 Стицање знања о 
инфекцијама и другим 
болестима уринарног 
тракта; 

 Разумевање 
природних законитости кад 
су у питању болести 
уринарног тракта; 

 Способност примене 
стечених знања у пракси; 

 Оспособљавање 
ученика  за превенцију 
уринарних инфекција 

 

 препозна симптоме уринарних 
инфекција и других болести 
уринарног тракта; 

 превентивно делује код болести 
уринарног тракта; 

 примени мере личне хигијене у 
превенцији уринарних инфекција; 

 изабере начин исхране 
неопходан за превенцију и лечење 
болести мокраћних органа. 

 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација 

 Настава  вежби се реализује са групом од 
10 ученика на нефролошком оделењу 
клинике или болнице. 

 Настава се реализује са  
8 часова теорије и  
6 часова вежби и вежби у блоку. 

6. Болести ендокриног и 
нервног система 

 Стицање знања  о 
болестима ендокриног 
панкреаса,штитне и 
надбубрежне жлезде и 
болестима  гонада; 

 Стицање знања о 
болестима нервног система 
– епилепсија, 
паркинсонизам и 
полинеуритс; 

 Стицање знања о 
психијатријским болестима 
– неурозе и схизофренија. 

 да патогенезу, клиничку слику, 
могућности дијагностике и лечења и 
прогнозу обољења ендокриног 
система – шећерна болест,болести 
штитне жлезде, болести 
надбубрежне жлезде и болести 
гонада; 

 да  патогенезу, клиничку  слику, 
могућности дијагностике и лечења и 
прогнозу обољења нервног система 
– епилепсије, паркинсонизма и 
полинеуритиса; 

 да клиничку слику, могућности 
дијагностике и лечења и прогнозу 
обољења психе – неуроза и 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација. 

 Настава  вежби се реализује са групом од 
10 ученика на интерном оделењу клинике 
или болнице. 

 Део вежби овог модула реализовати на 
неуропсихијатрији. 

 Настава се реализује са  
6 часова теорије и  
16 часова вежби и вежби у блоку. 
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схизофреније; 

 препозна симптоме код 
оболелих од наведених болести 
ендокриног и нервног система; 

 да хигијенско-дијететски режим 
живота и исхране код оболелих од 
наведених болести ендокриног 
система; 

 анализира социјални миље код 
оболелих од неуроза и 
схизофреније. 

7. Инфективне болести  Стицање знања о 
вирусном хепатитису; 

 Стицање знања о 
заразним болестима које се 
преносе крвљу и 
директним контактом;  

 Стицање знања о 
превенвцији заразних 
болести.  

 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.  

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, видеопрезентација. 

 Настава  вежби се реализује са групом од 
10 ученика инфективном оделењу клинике 
или болнице. 

 Настава се реализује са  
8 часова теорије и  
24 часова вежби и вежби у блоку. 

  
 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: исхрана 

Разред: трећи 

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

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

52   

Недељни фонд часова 2   

Подела одељења у групе НЕ 
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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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
И ПЛАНИРАЊЕ 
ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА 
БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

 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  здравствене 
безбедности хране.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 
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 упућивати ученике да прикупе податке о 
различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 

  

 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ИСХРАНА РАЗЛИЧИТИХ 
КАТЕГОРИЈА ЗДРАВИХ 
ЉУДИ 

 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. 

 

 примени принципе правилне 
исхране различитих категорија 
здравих људи; 

 примени принципе правилне 
исхране зависно од животног доба, 
физиолошког стања и физичке 
активности. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике да прикупе податке о 
различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 
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3. 

 
 
 
 
ПОРЕМЕЋАЈИ УСЛЕД 
НАПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 
И НЕИСПРАВНЕ 
ИСХРАНЕ 

 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.  

 

 препозна најважније поремећаје 
настале неправилном исхраном; 

 знати најважнија тровања 
храном; 

 примени начине превенције 
ових поремећаја здравља. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике да прикупе податке о 
различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 
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4. 

 
 
 
 
 
ИСХРАНА БОЛЕСНИХ 

 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.  

 

 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. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
Предмет се реализује кроз: 

 теоријску наставу 
Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 
учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 

 приказати израчунавање енергетске 
вредности појединих намирница и оброка; 

 вежбати са ученицима израчунавање 
енергетске вредности намирница и оброка; 

 користити нутриционистичке табеле; 

 израдити са ученицима постере група 
намирница; 

 приказати примере јеловника који 
задовољавају принципе правилне исхране; 

 приказати болести неправилне исхране 
(видео записи); 

 упућивати ученике да прикупе податке о 
различитим намирницама користећи 
Интернет и друге изворе.  

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања. 
 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Масер 
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Назив предмета: Предузетништво 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 

(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   9/2015     година. ) 

 

Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

 52  

Недељни фонд часова  2  

Подела одељења у групе Деле се у две 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. 
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Ред. 

број 

 

 

 

Тема/Модул 

 

ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 

Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Предузетништво и 

предузетник  

 Разумевање појма и 
значаја  предузетништва;  

 Препознавање 
особености предузетника.  

 

 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. 

 

 На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања/ 
обавезом ученика да  у току наставе редовно 
формирају радну свеску, а по потреби 
ученици добијају и радне листове које 
попуњавају и преко гугл учионице за потребе 
израде практичних и/или домаћих задатака. 

Реализација наставе: 
    Вежбе (52 часа) 
Методе рада: 

 Радионичарски 

 (све интерактивне методе рада) 

 Подела одељења на групе 
 Одељење се  дели на 2 групе 

 Место реализације наставе 

  Вежбе се реализују у кабинету /  
учионици  
Препоруке за реализацију наставе 

 Предузетништво и предузетник: Дати 
пример успешног предузетника и/или позвати 
на час госта – предузетника који би говорио 
ученицима о својим искуствима или посета 
успешном предузетнику и вођење интервјуа са 
њиме. За потребе праћења напредовања 
ученици могу писати есеје на тему успешног 
предузетника, или да израђују есеј у форми 
видео рада у Movie Maker-у или неком другом 
пригодном програму. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развијање и 
процена  пословних 
идеја, маркетинг план 
 

 Развијање способности 
за уочавање, формулисање и 
процену; пословних идеја   

 Упознавање ученика са 
елементима маркетинг плана; 

 Развијање смисла за 
тимски рад.  

 

 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.  

 

 Развијање и процена пословних идеја, 
маркетинг план: Користити олују идеја и вођене 
дискусије да се ученицима помогне у 
креативном смишљању бизнис идеја и одабиру 
најповољније. Препоручити ученицима да 
бизнис идеје траже у оквиру свог подручја рада 
али не инсистирати на томе.Ученици се дела на 
групе окупљене око једне пословне идеје у 
којима остају до краја. Групе ученика окупљене 
око једне пословне идеје врше истраживање 
тржишта по наставниковим упутствима, уз 
коришћење гугл упитника. Пожељно је посетити 
и неку пригодну манифестацију, сајам или неки 
музеј, као и остваривати сарадњу на локалном 
нивоу кроз мотивисање ученика да се активно 
укључују и кроз ваннаставне активности 
учешћем на некој радионици или такмичењу у 
оквиру предмета. 

 За потребе праћења ученика и њиховог 
напредовања, ученици могу добијати и 
радне листове и друге адекватне материјале 
преко гугл учионице. 
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3. 

Управљање и 
организација, 
правни оквир за 
оснивање и 
функционисање 
делатности 
 

 Упознавање ученика са 
суштином основних 
менаџмент функција и 
вештина; 

 Упознавање ученика са 
специфичностима 
управљања 
производњом/услугама и 
људским ресурсима; 

 Упознавање ученика са 
значајем коришћења 
информационих 
технологија за савремено 
пословање; 

 Давање основних 
упутстава где доћи до 
неопходних информација. 

 

 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. 

 

 Управљање и организација:  

 Препоручене садржаје по темама ученик 
савладава на једноставним примерима уз 
помоћ наставника  

 Методе рада : 

 Мини предавања 

 Симулација  

 Студија случаја 

 Дискусија 

 Давати упутстава ученицима где и како да 
дођу до неопходних информација. Користити 
сајтове за прикупљање информација 
(www.apr.gov.rs.,  

www.sme.gov.rs. и други).  

 Посета социјалним партнерима на 
локалном нивоу (општина, филијале 
Националне службе за запошљавање, 
Регионалне агенције за развој малих и 
средњих предузећа, Привредној комори 
Србије и сл.). 

 Користити гугл учионицу као значајан 
ресурс за давање примера из пословне 
праксе, решавање задатака, попуњавање 
радних листова. 

http://www.apr.gov.rs/
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4. 

 

Економија пословања, 

финасијски план 

 

 

 Разумевање значаја 
биланса стања, биланса 
успеха и токова готовине 
као најважнијих 
финансијских извештаја у 
бизнис плану; 

 Препознавање 
профита/добити  као 
основног мотива 
пословања; 

 Разумевање значаја 
ликвидности у пословању 
предузећа. 

 

 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. 

Економија пословања, финасијски план 

 Користити формулар за бизнис план 
Националне службе запошљавања. 

 Користити најједноставније табеле за 
израду биланса стања, биланса успеха и 
биланса новчаних токова. 

 Обрадити садржај на најједноставнијим 
примерима из праксе 

 Израда основне пословне документације: 
CV, мотивационо писмо, молба, жалба, 
извештај, записник у електронској форми 
преко гугл учионице или пословног мејла и 
евентуално на радном листу у току часова. 

 
Методе рада: 

 Мини предавања 

 Симулација  

 Студија случаја 

 Дискусија 
 

 

 

5. 

Ученички пројект-
презентација 
пословног плана 

 

 Оспособити ученика да 
разуме и доведе у везу све 
делове бизнис плана; 

 Оспособљавање 
ученика у вештинама 
презентације бизнис плана. 

 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. 

Ученички пројект-презентација пословног плана: 
Оспособљавање ученика за самооцењивањем 
при презентацији бизнис плана по групама. Према 
могућности наградити најбоље радове. У 
презентацији користити сва расположива 
средства за визуализацију а посебно презентацију 
у Power point –у, као и коришћење других сличних 
програма попут Prezi и Canva. 
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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,организационо-производни и 
финансијски план) 

 израду коначне верзије бизнис плана 

 презентацију 
Оквирни број часова по темама 

 Предузетништво и предузетник 6 часова 
вежби 

 Развијање и процена  пословних идеја, 
маркетинг план 14 часова вежби 

 Управљање и организација 12 часова 
вежби 

 Економија пословања 10 часова вежби 

 Ученички пројект –  
     презентација пословног    
     плана 10 часова вежби 

Општи стандарди постигнућа  

 

 

 

 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Разред: трећи 

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

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 

25. Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у 
демократском друштву; 

26. Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
27. Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

ДЕМОКРАТИЈА  И  
ПОЛИТИКА 
 Демократија, 

политика и власт 
 Функционисања  

институције 
демократије  

 Механизми и 
начини контроле и 
ограничења власти 
у демократском 
поретку 

 

 Разумевање појмова 
демократија,политика, 
власт, грађански живот  

 
 Упознавање са 

механизмима 
функционисања 
демократије  и 
институцијама демократије 

       
 Сагледавање значаја и 

начина контроле и 

ограничења власти у 

демократији 

 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 

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

 
Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава  
Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели на групе  
 
Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Реализација програма треба да се одвија у 
складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним 
рефлексијама на одговарајуће појаве из 
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друштвеног контекста прошлости и 
садашњости. 

 Квалитет наставе се обезбеђује  
усаглашавањем садржаја са одговарајућим 
методичким активностима  и сталном 
разменом информација унутар групе. 

  Добар индикатор успешне наставе је 
способност ученика да адекватно примењују 
стечена знања и вештине и да у пракси 
изражавају ставове и вредности  
демократског друштва.  

 Наставник треба да пружи неопходну помоћ и 
подршку ученицима у припреми и 
реализацији активности, а заједно са групом  
да обезбеди повратну информацију о њеној 
успешности. 

 У реализацији овог програма наставник је 
извор знања, организатор и водитељ 
ученичких активности и особа која даје 
повратну информацију. 

  Повратна информација је од великог значаја 
не само за процес стицања сазнања,  већ и за 
подстицање самопоуздања, учешћа у раду 
групе и  мотивације за предмет 

 За успешно реализовање наставе број ученика 
у групи не би требала да буде већа од 25 
ученика. Оптималан број ученика је 15-20 
ученика   

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
1.праћење остварености исхода 
 
 
Оквирни број часова по темама 

 Демократија и политика (5  часова) 

 Грађанин и друштво ( 9  часова) 

 Грађанска и политичка права и право на 
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грађанску иницијативу 
      ( 11 часова) 

 Планирање конкретне акције 
       ( 8 часова) 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАЂАНИН  И  
ДРУШТВО 
 Однос државе и 

грађанског друштва 
 Појам грађанина  
 Значај и начин  

учествовања 
грађанина у 
политици 

 Улога грађана у 
остваривању права 

 

 Сагледавање улоге 
грађанина/грађанке у 
демократском друштву 

 

 Упознање се са радом 
локалне самоуправе  

 

 Сагледавање улоге и 
карактеристика 
цивилног друштва  у 
демократији 

 

 Сагледавање значаја и 

начина учествовања 

грађанина/грађанке у 

политици 

 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 

 

 

 
 
3. 

ГРАЂАНСКА   И  
ПОЛИТИЧКА  ПРАВА   
И  ПРАВО  НА  
ГРАЂАНСКУ  
ИНИЦИЈАТИВУ 
 
 Право на грађанску 

иницијативу  
 Партиципација 

грађана у процесу 
доношења одлука 
и право на 
самоорганизовање 
грађана 

 Упознавање  ученика са 
суштином грађанских  права 
и правом на грађанску 
иницијативу 

 
 Сагледавање улоге грађана 

у остваривању људских 
права у демократском 
друштву 

 
 
 Сагледавање неопходности 

и начина активног учешћа 
грађана у демократском 

 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 
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 Улога невладиних 
организација 

 

друштву  
 

 Наведе  структуру, функционисање,  
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.   

4. ПЛАНИРАЊЕ  
КОНКРЕТНЕ  АКЦИЈЕ 
 Избор проблема 
 Идентификација 

могућих решења 
 Припрема нацрта 

акције 
 Реализација акције 

(ван редовних 
часова и учионице) 

 Анализа 
реализоване акције 

 Представљање 

резултата акције 

 Подстицање  и 
оспособљавање ученика за 
планирање заједничких 
акција и пројеката у 
локалној заједници 

 

 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  

 Представи путем јавне презентацију 

нацрт акције и резултате акције 

 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: Верска настава – Православни катихизис 

Разред: Трећи  

Правилник је објављен у “Сл. гласнику РС” - Просветни гласник, број 6/2003, 23/2004, 9/2005 и 11/2016 НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

објављеним у „Сл. гласнику РС - Просветни гласник“, бр. 11/16, које су у примени од 27. августа 2016. год. 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се 

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/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

УВОД  
1. Понављање 
кључних појмова 
обрађених у другом 
разреду средње 
школе 

• Упознавање ученика са 
садржајем предмета, планом и 
програмом и начином 
реализације наставе 
Православног катихизиса;  
• Установити каква су 
знања стекли и какве ставове 
усвојили ученици у претходном 
школовању. 

• 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. 

Катихизација као литургијска делатност- 
заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика. Катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као 
настојање да се учење и искуство Цркве лично 
усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у 
богослужбеном животу Цркве. Катихета 
(вероучитељ) би требало да стално има на уму да 
је катихеза сведочење Истине, проповед Истине и 
увођење у Истину кроз Цркву као заједницу 
љубави. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 

ХРИСТОС ИСТИНИТИ 
БОГ И ИСТИНИТИ 
ЧОВЕК  
2. Господ Исус 
Христос: Нови Адам, 
Месија и Емануил  
3. Исус Христос – 
Оваплоћени Логос 

• Ученицима пружити 
основ за разумевање значаја 
Христове личности и Његовог 
живота за наше спасење;  
• Протумачити 
ученицима Христова имена: 
Нови Адам, Месија и Емануил;  
• Протумачити 

• моћи ће разуме значење израза 
Нови Адам, Месија и Емануил, Логос;  
• моћи да изложи зашто је Исус 
Христос као посредник између Бога и 
човека једини Спаситељ света;  
• моћи да у прологу Јеванђеља по 
Јовану укаже на места у којима се говори 
о Богу као Логосу;  

На почетку сваке наставне теме ученике би 
требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада. 
 
Место реализације наставе  
• Теоријска настава се реализује у 
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Божји  
4. Христос истинити 
Бог и истинити Човек 
5. Теологија иконе 
(систематизација 
теме) 

ученицима пролог Јеванђеља 
по Јовану; • Ученицима 
пружити основ за разумевање 
да је Христос потпуни Бог и 
потпуни човек;  
• Упознати ученике са 
теологијом иконе – да се на 
иконама пројављује историјска 
и есхатолошка димензија. 

• моћи у основним цртама да 
опише зашто је могуће да се у 
новозаветној Цркви представља Бог;  
• моћи да наведе основне разлике 
између слике и иконе. 

учионици;  
• Практична настава се реализује у цркви – 
учешћем у литургијском сабрању; 
 
Дидактичко методичка упутства за реализацију 
наставе • Уводне часове требало би 
осмислити тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из подручја 
Православног катихизиса, група располаже. • 
Реализација програма требало би да се одвија у 
складу с принципима савремене активне наставе 
која својом динамиком подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски приступ садржајима 
тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
и информативно. • Квалитет наставе се постиже 
када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу 
употребе разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава. • Имаући у виду захтеве 
наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка 
решења, наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – 
узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и 

 
 
3. 

ПРИБЛИЖИЛО СЕ 
ЦАРСТВО БОЖЈЕ...  
6. Почетак Христове 
проповеди  
7. Блаженства  
8. Беседа на гори  
9. Параболе о Царству 
Божјем  
10. Царство Божје –

• Пружити ученицима 
основ за разумевање да 
Христос доноси Царство Божје у 
свет;  
• Посматрати Христово 
учење о Блаженствима у 
савременом контексту;  
• Предочити ученицима 
Христово учење о Царству 

• 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;  
 

мотивацији ученика. • У остваривању савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности 
у наставном процесу.  
• Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз заједничарење 
са ближњима и Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота. 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

циљ Христове 
проповеди 
(систематизација 
теме) 

Божјем;  
• Христова проповед има 
универзални карактер. 

• моћи да увиде како поуке из Христове 
проповеди могу да примене на 
сопствени живот. 

4. 
 
 

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 

 

 16. Вазнесење и 
Други Долазак 
Христов 
  
 17. Свети Дух 
Утешитељ – Дух 
заједнице и Цар 
Небески 
(систематизација 
теме) 
 

• Упознати ученике 
да Христос у својој личности 
обједињује Царску, 
Првосвештеничку и 
Пророчку службу;  
• Протумачити 
ученицима догађај и тропар 
Преображења у светлости 
исихастичког искуства 
Цркве;  
• Подстаћи ученике 
на размишљање да је 
Христова смрт на Крсту 
крајњи израз љубави Бога 
према човеку; • Упознати 
ученике са есхатолошком 
димензијом свете 
Литургије;  
• Ученицима указати 
да је Христовим 
Вазнесењем Христос 
прослављен као Господ и да 
је у Њему прослављена 
људска природа;  
• Ученицима пружити 
основ за разумевање да је и 
после свог Вазнесења 
Христос са нама у све дане 
до свршетка века;  
• Протумачити 
ученицима неколико 
новозаветних 
пневматолошких одељака. 

 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 

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; Оцењивање Непосредно описно 
оцењивање ученика може се вршити кроз: • 
усмено испитивање; • писмено испитивање; • 
посматрање понашања ученика; 
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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. 

 

5. 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) 

• Подстицати ученике на 
хришћански однос према свету, 
себи и ближњима указивањем 
на пример Христа чији је живот 
испуњем безусловном 
љубављу према сваком човеку;  
• Подстицати ученике да 
се свакодневно труде у подвигу 
делатне љубави према Богу и 
ближњима; • Упутити 
ученике да је основни смисао 
хришћанског етоса волети 
друге као што Христос воли нас;  
• Омогућити ученицима 
основ за разумевање да 
Христов Закон љубави није 
могуће испуњавати на 
формалан начин. 

• 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. 
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6. СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ  
22. Крштење и 
Миропомазање  
23. Покајање и 
исповест  
24. Свештенство  
25. Света Литургија – 
Светајна Цркве 

• Омогућити ученицима 
да схвате да је наш живот у 
Цркви незамислив без учешћа у 
светим Тајнама;  
 
• Упознати ученике да 
човек Крштењем и 
Миропомазањем задобија 
еклисиолошку ипостас 
(црквени идентитет);  
 
• Омогућити ученицима 
разумевање да су Исповест и 
Покајање обновљење 
благодати Крштења;  
 
• Указати ученицима да 
је свештеничка служба 
продужетак Христовог служења 
којим је Он спасао свет;  
 
• Указати ученицима да 
се учешћем у светим Тајнама 
постаје део Тела Христовог;  
 
• Развијати свест ученика 
да је света Литургија Тајна 
Божјег присуства у свету и 
уласка у Царство Божје. 

• 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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7. 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 

• Пружити ученицима 
основ за разумевање 
целокупног домостроја 
спасења на примеру анафоре 
Василија Великог;  
• Детаљно протумачити 
ученицима молитву Оче наш у 
контексту Литургије; 
 • Пружити ученицима 
основ да повежу Христов однос 
према потребитима са 
харитативном делатношћу 
хришћана данас;  
• Предочити ученицима 
кроз јеванђелске текстове 

• 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. 

 

Општи стандард и 
постигнућа 

   

 

Образовни профил: МАСЕР 

Назив предмета: ПСИХИЈАТРИЈА 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму објављен у  
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр.   9/  2015   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе  НЕ 

Циљеви предмета: 
 Стицање знања о значају и циљевима  психијатрије, општим карактеристикама, клиничкој слици, дијагностици и терапији психијатријских болести; 
 Стицање знања о патологији и  патогенези  психијатријских болести и поремећаја; 
 Стицање знања о врсти, значају и деловању узрока у настанку  психијатријских болести. 

Ред. 
број 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Основи 
психопатологије 
 
 

 Стицање основних  знања из 
области психопатолошких 
поремећаја.  

 повеже утицај  соматске болести на 
психичко стање болесника; 

 дефинише психичке поремећаје;  
 наведе узроке психичких поремећаја;  
 објасни и препозна психичке 

поремећаје;  
 стручно приступи психички оболелој 

особи. 
 
 

На уводном часу ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања/ обавезом ученика да  у 
току наставе редовно формирају радну свеску 
 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (8 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, атлас, видео-
презентације, рачунар. 

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

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менталне болести и 
поремећаји 

 
 Стицање одговарајућих 

теоријских знања из области 
психофизиологије, 
неуротских поремећаја, 
психотичких стања, 
симптоматских психоза. 

 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. 

 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (9 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
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графофолије, слајдови, атлас, видео-
презентације, рачунар. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
домаћи задатак. 

 
 
3. 

Болести зависности и 
тровање лековима. 
Социјална психијатрија 

 Стицање одговарајућег 
знања из области хроничне 
злоупотребе алкохола, 
наркотика; 

 Стицање основних 
теоријских знања о 
најчешће 
злоупотребљаваним  
лековима у пракси;  

 Стицање знања из области 
социјалне психијатрије. 

 дефинише и препозна неке од 
болести; зависности (алкохолизам, 
токсикоманије); 

 стручно приступи пацијенту који је 
злоупотребио лек; 

 формира позитиван став и стручно 
приступи оболелом од болести 
зависности. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (9 часова) 
 
Место реализације наставе 
 учионица 
 
Препоруке за реализацију наставе 

 Активна теоријска настава 

 Настава методом демонстрације – 
графофолије, слајдови, атлас, видео-
презентације, рачунар. 

 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 тестове знања 
 усмено излагање 
 активност на часу 
домаћи задатак. 

  
 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ФАРМАКОЛОГИЈА 

Разред: Трећи 

Правилник о наставном плану и програму објављен у,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 9  /  2015   година.  



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

26   

Недељни фонд часова 1   

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 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 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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

 
 
Општа фармакологија 

 Стицање  основних знања о 
врстама, облицима  и 
начинима  примене и 
дозирању лекова; 

 Стицање основних знања из 
фармакокинетике; 

 Стицање основних знања о 
дејству лекова на организам 
и значају  плацебо ефекта. 

 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 утичу на 

дозирање лека; 
 прецизно наведе нежељена дејства 

лекова. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (26 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови,  
  видео-презентације, рачунар, лекови. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатак. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фармакологија 
кардиоваскуларног, 
респираторног, 
дигестивног и 
урогениталног система 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
кардиоваскуларног система;  

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
респираторног система; 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
дигестивног система; 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова који се користе у 
терапији обољења 
урогенталног система.  

  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 контраиндикације лекова који се 
користе у  терапији обољења 
урогениталног система; 

 наведе генеричка имена најважнијих 
представнике наведених група 
лекова.   

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (26 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови,  
  видео-презентације, рачунар, лекови. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатак. 
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3. 

 
 
 
Фармакологија крви и 
телесних течности 

 Стицање знања о 
најважнијим групама  
лекова са дејством на 
хемостазу и тромбозу; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  лекова са 
дејством на хемостазу и 
тромбозу; 

 Стицање знања о 
најважнијим 
антианемијским  лековима; 

 Стицање основних знања о 
врстама, индикацијама и 
нежељеним ефектима 
средстава за надокнаду 
течности, крвних елемената, 
електролита и хранљивих 
материја;   

 Стицање основних знања о 
контрастним средствима 
која се примењују у 
медицини. 

 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (26 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови,  
  видео-презентације, рачунар, лекови. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатак. 
 

 
 
 
4. 

 
 
Фармакологија 
хормона и витамина 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима терапијске 
примене  хормона; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  терапијске 
примене витамина. 

 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 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (26 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови,  
  видео-презентације, рачунар, лекови. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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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. 

-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатак. 
 

 
 
 
 
5. 

 
 
Антиинфективни 
лекови и цитостатици 

 Стицање знања о 
механизму деловања 
антимикробних лекова и 
општим  принципима 
антиинфективне терапије; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начину примене и 
најчешћим нежељеним 
ефектима  антиинфективних 
лекова; 

 Стицање елементарних 
знања о дејству, 
индикацијама, начину 
примене и најчешћим 
нежељеним ефектима 
цитостатика.  

 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.  

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (26 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови,  
  видео-презентације, рачунар, лекови. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатак. 
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6. 

 
 
Фармакологија 
аутономног 
нервног система 

 Стицање знања о 
трансмисији у вегетативном 
нервном систему; 

 Стицање знања о 
најважнијим групам  лекова 
са дејством на вегетативни 
нервни систем; 

 Стицање знања о дејству, 
основним индикацијама, 
начинима примене и 
најчешћим  нежељеним 
ефектима  лекова са 
дејством на вегетативни 
нервни систем: 

  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 

 наведе најважније представнике 
наведених група лекова   

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (26 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови,  
  видео-презентације, рачунар, лекови. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатак. 
 

 
 
 
 
7. 

 
 
 
Фармакологија 
централног 
нервног система 

 Стицање знања о 
најважнијим групљама 
лекова са дејством на 
нервни систем; 

 Стицање знања о дејству, 
индикацијама, начину 
примене и најчешћим 
нежељеним ефектима  
лекова са дејством на 
нервни систем. 

 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања. 
Реализација наставе: 
 теоријска настава (26 часова) 
Место реализације наставе 
 учионица 
Препоруке за реализацију наставе 
 Активна теоријска настава 
 Настава методом демонстрације – слајдови,  
  видео-презентације, рачунар, лекови. 
Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
-тестове знања 
-усмено излагање 
-активност на часу 
-домаћи задатак. 
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Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Разред: Други или трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7.од 2014. године 

 
Годишњифондчасова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 или 26   

Недељнифондчасова 2   

Поделаодељења у групе Не дели се 

Циљевипредмета: 
 
5. Схватање односа човека и животне средине; 
6. Разумевање структуре екосистема и биосфере; 
7. Схватање концепта одрживог развоја; 
8. Проширивање знања о различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље човека. 

 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
Позавршеном модулу ученикћебити у 

стањуда: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Основни појмови 
екологије 

 Проширивање знања о 
предмету истраживања и 
значају екологије 

 Схватање структуре 
екосистема/биосфере и 
процеса који се у њима 
одвијају 

 Разумевање значаја 
биодиверзитета за 
опстанак живота на Земљи 

 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 

 
На почетку сваког модула  ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе, односно  учења, 

планом рада и начинима евидентирања и 

оцењивања. 
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 утврди значај биодиверзитета за 
опстанак живота на Земљи 

 
 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз комбинацију 

различитих облика наставног рада и врста наставе 

(дидактичких модела). 

 

Место реализације наставе 

Кабинет за биологију, биолошка радионица, 

универзална учионица, адекватни објекти изван 

школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и оцењивање ученика (путем 

усмене и писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама). 

Препоруке за реализацију наставе 

 поштовање свих дидактичких принципа 

 применa наставних средстава, реализација 

теренске наставе, реализација биолошких 

наставних екскурзија 

 комбиновање различитих дидактичких модела 

(проблемска, тимска настава биологије) 

 подстицати ученике на размишљање и 

самостално закључивање упућивати ученике на 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животна средина и 
одрживи развој 

 Проширивање знања о 
изворима и врстама 
загађивања животне 
средине 

 Разумевање концепта 
одрживог развоја 

 Разумевање значаја 
различитих облика заштите 
и унапређивања животне 
средине 

 Развијање свести о 
последицама глобалних 
климатских промена 
 

 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 

3. Еколошка култура  Проширивање знања о 
начинима и значају 
одржавања личне хигијене и 
хигијене животног и радног 
простора 

 Схватање значаја правилне 
употребе производа 

 Разумевање различитих 
утицаја на здравље  човека 

 

 објасни значај одржавања  личне 
хигијене,  хигијене животног и радног 
простора 

 разликује адитиве опасне по здравље 

 објасни значај употребе производа у 
складу са декларацијом и упутством у 
циљу очувања сопственог здравља и 
заштите животне средине 

 процени значај употребе 
биоразградиве амбалаже 

 објасни начине и значај одлагања 
отпада  

 протумачи утицаје стреса, буке, 
психоактивних супстанци, брзе хране 
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и физичке активности на здравље 
човека 

претупућивати ученике на претраживање 

различитих извора и примену савремених 

технологија 

 истраживање различитих извора и примену 
савремених технологија 

примењивати разноврсне облике и методе рада, 
како би се подстакла активност ученика 
реализација самосталних ученичких радова 
(есеји, презентације, реферати, пројекти, дебате) 

Општи стандарди постигнућа 
 
 
 

 
Област ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
 
Основни ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Средњи ниво: 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори неживе и живе природе утичу на организме (механизми дејства абиотичких и 
биотичких фактора).  
2.БИ.2.4.2. Зна да објасни како различити делови еко-система утичу један на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената.  
2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу којих критеријума, у заштити природе и биодиверзитета. 2.БИ.2.4.4. Зна 
механизме штетног дејства загађујућих материја на медијуме животне средине, последице загађивања по живи свет, као и мере 
за њихово отклањање. 
Напредни ниво: 
2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа организације живог света, посебно начин на који се специфичности сваког од 
њих интегришу у вишe нивое. 
 2.БИ.3.4.2. Разуме функционисање еко-система, посебно токове материје и енергије у екосистему, као и развој и еволуцију еко-
система.  
2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт између потреба економско-технолошког развоја људских заједница и 
потреба очувања природе и биодиверзитета.  
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2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и критички анализира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и заштите природе и животне средине. 
 
 

 

Образовни профил: Масер 

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА (одабране теме) 

Разред: трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7  /  2014   година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се у групе 

Циљеви предмета: 
 
6. развијање стваралачког и критичког мишљења, визуелног опажања, индивидуалности и самопоуздања у самосталном ликовном изражавању, радозналости 

и маштовитости; 
7. 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; 
8. развијање одговорности према очувању здравља и животне средине;  
9. упознавање са значајем и улогом уметности у друштву, свакодневном животу и раду;  
10. 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 
 
 

 
Тема/Модул 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/модулу ученик ће 

бити у стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 

Дигитална  
фотографија 
 Примена 

дигиталне 

     фотографије у 

 Оспособљавање за примену 
дигиталне фотографије у 
настави, свакодневном 
животу и раду. 

 фотографише целину и детаљ под 
различитим условима осветљења; 

 учита дигиталну фотографију на 
рачунар; 

 обради фотографију у одабраном 

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

 рачунарском програму. 
 

 одговарајући кабинет; 
  простор школе. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Остварити сарадњу са наставником 

информатике и размену информација и 
искустава између ученика и ученика и 
наставника; 

 Према условима осветљења и временским 
приликама – један час реализовати у 
школском дворишту или у природи; 

 Изабрати рачунарски програм за обраду 
фотографија према могућностима школе и 
предзнањима ученика; 

 Објаснити ученицима како да фотографишу 
ликовне радове; 

 Напреднијим ученицима допустити 
експериментисање сложенијим алаткама у 
програму по избору; 

 Упутити заинтересоване ученике на литературу 
и бесплатне фото-едиторе на интернету; 

 Мотивисати ученике да учествују у уређењу 
школског часописа или сајта/профила школе. 

 
Интернет:  
www.photoarts.com 
www.atget  
www.photography-now.net 
www.photographysites.com 
www.pixiport.com 
www.usefilm.com 
www.graphicssoft.about.com 
http://www.photographymad.com/blog/post/10-
top-photography-composition-rules 
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/t
p/freephotoedw.htm 
http://www.shapecollage.com/ 
http://download.cnet.com/ 
http://AndreaPlanet.com/ 

http://www.photoarts.com/
http://www.atget/
http://www.photography-now.net/
http://www.photographysites.com/
http://www.pixiport.com/
http://www.usefilm.com/
http://www.graphicssoft.about.com/
http://www.photographymad.com/blog/post/10-top-photography-composition-rules
http://www.photographymad.com/blog/post/10-top-photography-composition-rules
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/tp/freephotoedw.htm
http://graphicssoft.about.com/od/pixelbasedwin/tp/freephotoedw.htm
http://www.shapecollage.com/
http://download.cnet.com/
http://andreaplanet.com/
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светлине, 
контраста и боје; 

  Сортирање, 
обележавање и 

     чување 
фотографија на 
     рачунару; 
  Могуће 

преобликовање 
     неуспелих 
фотографија у 
     апстрактне 
слике, позадине, 
     колаже; 
  Самопроцена 

радова. 
 
Посебни 
садржаји: 
  Цртање светлом; 
   Израда 

електронског       
портфолија; 

   Рекламна 
фотографија; 

   Модна 
фотографија. 

 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 

Примитивна  
племенска  уметност 
   Примитивна 

племенска 
уметност од 
праисторије до 
савременог доба; 

   Услови за настанак 
уметности, 
функције уметности 

 Стицање знања о појави, 
значају и функцији 
уметности у праисторији; 

 Развијање интересовања за 
племенску уметност  и 
традицију различитих 
народа; 

 Формирање позитивног 

става према очувању 

 наведе улогу примитивне  племенске 
уметности у праисторијско и 
савремено доба; 

 одабере медиј, мотив и материјал за 
рад; 

 образложи избор мотива; 
 уради ликовни рад са 
      одликама примитивне 
      племенске уметности. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Направити визуелни преглед  праисторијске  
уметности свих континената, укључујући и 
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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. 

културног идентитета. налазе на тлу Србије, као увод у тему; 

 Упоредити примере праисторијске уметности 
са савременом племенском уметношћу;  

 Мотивисати ученике да самостално уоче 
специфичности примитивне племенске 
уметности различитих култура и народа; 

 У складу са могућностима, приказати 
презентацију, документарни филм или 
промотивни спот; пустити карактеристичну 
музику; остварити сарадњу са музејима; 

 Упутити ученике на стваралачко изражавање 
природним 

      материјалима: угљен, креда, дрво, лишће, 
шљунак, слама, 
      плодови, кожа, камен, глина, канап, влакна, 
органске боје; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору школе и заједнички 
одабрати радове за објављивање или 
објавити презентацију радова на 
сајту/профилу школе. 

 
Интернет:  
http://www.google.rs/images 
http://www.bradshawfoundation.com/ 
http://www.nativevillage.org/ 
http://www.indianetzone.com/ 
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symb
ols.php 
http://www.inuit.com/ 
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-
art/oceania/primitive-magic-stone-
malekula~60~671.html 
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-
art/tribal-art.htm 
http://www.tribal-explorer.com/bygeo_2.html 
http://www.archaeology.org/ 

www.youtube.com: Janet and Kathy throat singing 
between classes, Aboriginal Didgeridoo part1, Masai 

http://www.google.rs/images
http://www.bradshawfoundation.com/
http://www.nativevillage.org/
http://www.indianetzone.com/
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symbols.php
http://www.aboriginalartonline.com/culture/symbols.php
http://www.inuit.com/
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula~60~671.html
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula~60~671.html
http://www.wamena-gallery.com/en/tribal-art/oceania/primitive-magic-stone-malekula~60~671.html
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/tribal-art.htm
http://www.visual-arts-cork.com/ancient-art/tribal-art.htm
http://www.tribal-explorer.com/bygeo_2.html
http://www.archaeology.org/
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     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...). 

 

tribe dance, Naga tribal chant and dance, Zulu-
premarital dance… 
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3. Цивилизације 
прошлости 

 
 Цивилизација – 

појам; 
 Општи приказ: 

географски 
положај, градови, 
трајање и разлог 
нестанка, 
веровања, положај 
владара, улога 

      уметника и 
уметности; 
   Оријентациони 

избор споменика 
      прошлости: 
Персеполис, 
      Тутанкамонова 
гробница, 
      Mohenjo-daro, 
Sanchi (Индија), 
      Qin династија – 
ратници од 
      теракоте, Machu 
Picchu, Mesa 
      Verde, Chichen 
Itza,Tikal, El Tajin, 
      толтечки ратници у 
Тули, 
       Angkor, Петра, 
Нара; 
   Уметничка идеја у 

прошлим 
      цивилизацијама, 
утицај веровања 
      и друштвене 
организације на 

 Упознавање са значајним 
споменицима културе; 

 
 Формирање позитивног става 

према очувању културног 
наслеђа. 

 

 објасни значај очувања споменика 
културе; 

 уради ликовни рад са 
карактеристикама одабране 
цивилизације; 

 дискутује о различитим решењима 
задатка. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 

 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Приказати цивилизације на временској ленти 
или их означити на карти света; 

 Тему обрадити методом аналогије; посветити 
више пажње културама (цивилизацијама) које 
су ученицима непознате; 

 Нагласити значај споменика прошлих 
цивилизација као наслеђа свих народа; 

 Мотивисати ученике да самостално уоче 
сличности и разлике у уметности различитих 
цивилизација;  

 Приликом постављања задатка, наставник је у 
улози наручиоца уметничког рада, а ученик у 
улози уметника; 

 Поставити више задатака различитог степена 
сложености и омогућити ученицима да 
самостално одаберу задатак; 

 Упутити ученике на доступне изворе 
информација; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору школе и заједнички 
одабрати радове за објављивање или 
објавити презентацију радова на 
сајту/профилу школе. 

Интернет: 
http://www.google.rs/images 

 www.youtube.com/ 
 
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.ht
ml 

http://www.google.rs/images
http://www.youtube.com/
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html
http://www.ancientcivilizations.co.uk/home_set.html
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      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. 
 

 http://www.mayalords.org/ 
 http://whc.unesco.org/en/list/668 
 http://www.latinamericanstudies.org/olmecs.htm 
 http://www.dinosoria.com/archeologie.htm 
 

4.  
Ктитори, мецене  и  

колекционари 
 
 

 Појмови: ктитор, 
мецена, 
   колекционар; 

 Велики 
инвеститори у 
уметност 

      кроз историју: 

 
 Сагледавање вредности и 

значаја уметничких дела из 
угла инвеститора; 

 
 Формирање навике 

праћења културно- 
     -уметничких                                                   
манифестација 

 објасни улогу и значај ктитора, 
мецена и колекционара у историји 
уметности; 

 формира електронску или штампану 
збирку уметничких дела; 

 образложи избор уметничких дела. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Извући занимљивости из литературе и са 
интернета о дворским уметницима, градњи 
споменика, изради наруџбина; 

http://www.mayalords.org/
http://whc.unesco.org/en/list/668
http://www.latinamericanstudies.org/olmecs.htm
http://www.dinosoria.com/archeologie.htm
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црква, владари, 
      племство, 
буржоазија, држава, 
      приватни 
фондови...улога и 
      значај; 
 Инвестирање у 

различите облике 
      уметности кроз 
историју: 
      сакрални објекти, 
палате, 
      споменици, 
ликовна уметност, 
      позориште, балет, 
музика, мода, 
      филм...музејске 
колекције, 
      приватне збирке, 
мотиви за 
      улагање у уметност; 
   Приказ десет 

значајних 
      уметничких дела по 
избору 
      наставника, уз 
образложење   
      избора; 
 Одељенски 

обилазак 
      електронских: 
музеја, 
      галерија, културно-
историјских 
      споменика, 
фестивала; 
 Улога 

колекционара или 

 Објаснити ученицима разлику између 
уметничких дела и кича; 

 Приликом поделе улога, поставити ученицима 
смернице, нпр. утврђену суму новца, 
институцију за коју се набавља уметничко 
дело, врсту уметности у коју се улаже; 

 У складу са могућностима, формирати 
индивидуалне или заједничку електронску, 
штампану или фото-збирку уметничких дела; 

 Избећи негативне коментаре, мотивисати  
ученике да образложе свој избор;  

 У складу са могућностима, један час 
реализовати у музеју или галерији; 

 Мотивисати ученике на континуирано 
ажурирање збирке; 

 Мотивисати ученике на посећивање 
институција културе и  културно-уметничких 
манифестација у локалном окружењу. 

 
Интернет:  
http://www.woopidoo.com/profession/art-
collectors/index.htm 

 http://www.famousartistsgallery.com/ 
http://www.museumstuff.com/ 
http://mason.gmu.edu/~montecin/museum.htm 
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLo
cale=en 
http://www.theatrehistory.com/ 
http://www.artabus.com/ 
http://www.filmsite.org/directors.html 
http://www.famouspeople.co.uk/dancers/ 
http://www.greatbuildings.com/ 

 http://www.notablebiographies.com 
 http://www.wga.hu/ 
 

http://www.woopidoo.com/profession/art-collectors/index.htm
http://www.woopidoo.com/profession/art-collectors/index.htm
http://www.famousartistsgallery.com/
http://www.museumstuff.com/
http://mason.gmu.edu/~montecin/museum.htm
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.theatrehistory.com/
http://www.artabus.com/
http://www.filmsite.org/directors.html
http://www.famouspeople.co.uk/dancers/
http://www.greatbuildings.com/
http://www.notablebiographies.com/
http://www.wga.hu/
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      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. 

 

5. Уметност   
рециклирања 

 
 Уклањање отпада у 

великим 
градовима, време 
распадања 
појединих 
материјала, значај 
рециклирања, 
улога и значај 
уметности у 
очувању животне 

 Оспособљавање за 
креативно преобликовање 
материјала за рециклажу. 

 

 објасни значај рециклирања; 

 наведе улогу уметности у очувању 
животне средине; 

 уради ликовни рад од материјала за 
рециклажу; 

 образложи  избор мотива и 
материјала. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Успоставити повезаност са сличним 

садржајима(обликовање и 
     преобликовање) из  основне школе; 
 Према потреби поделити ученике у парове или 

мање тимове; 
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средине и 
смањењу 
сиромаштва; 

 Израда скица; 
 Преобликовање 

предмета и 
материјала за 
рециклажу: израда 
таписерије од 
пластичних трака, 
израда асамблажа, 
скулптура и 
инсталација, 
израда накита, 
торби, шешира, 
кутија за оловке и 
накит, посуда, 
лустера, стоних 
лампи, мозаика; 

 Оријентациони 
избор уметника: 
Daniel Clemmett, 
Nick Gentry, Robert 
Bradford, James 
Corbett, Subodh 
Gupta, Emma 
Whiteside, Michel 
de Broin, Hong 
Kyoung,  Aurora 
Robson, Lucy 
Norman, Nek 
Chand…  
 

       Посебни садржаји: 
 Израда колекције 

одеће од 
материјала за 
рециклажу; 

 Избећи шаблонске радове, нпр. људске фигуре 
и роботе направљене од пластичних флаша; 

 Упутити ученике у процес израде, али 
инсистирати на иновативним решењима у 
оквиру процеса; 

 Уколико ученици раде на једном или два 
сложенија рада већег 

    формата, помоћи у техничкој реализацији (нпр. 
спајање делова 
     у целину, поставка и сл.);  

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

    школе и објавити радове на сајту/профилу 
школе.   
 

Интернет:  
http://webecoist.com/ 
http://www.arteco.com/ 
http://www.bags2riches.co.uk/ 
http://www.robbierowlands.com.au/artworks.php 
http://www.johndahlsen.com/ 
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.ht
ml 
http://www.bonniemeltzer.com/MixedMedia.html 
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforeve
rtron.html 
http://www.aluminouspublishing.com/phpBB/ 
http://www.arthunt.co.uk/index.htm 
http://www.recycle2art.com/ 
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-
clocks-made-from-vinyl-records/ 
http://www.ghostforest.org/ 
http://quazen.com/arts/architecture/seven-
strange-houses-made-of-recycled-materials/ 
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-
of-recycled-materials/ 
http://www.greenhomebuilding.com/recyclemate
rials.htm 
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-

http://webecoist.com/
http://www.arteco.com/
http://www.bags2riches.co.uk/
http://www.robbierowlands.com.au/artworks.php
http://www.johndahlsen.com/
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.html
http://www.toontoonz.com/canart/canartmain.html
http://www.bonniemeltzer.com/MixedMedia.html
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforevertron.html
http://www.heart2art2heart.com/pages/theforevertron.html
http://www.aluminouspublishing.com/phpBB/
http://www.arthunt.co.uk/index.htm
http://www.recycle2art.com/
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-clocks-made-from-vinyl-records/
http://freshome.com/2010/07/17/original-wall-clocks-made-from-vinyl-records/
http://www.ghostforest.org/
http://quazen.com/arts/architecture/seven-strange-houses-made-of-recycled-materials/
http://quazen.com/arts/architecture/seven-strange-houses-made-of-recycled-materials/
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-of-recycled-materials/
http://inhabitat.com/low-income-housing-made-of-recycled-materials/
http://www.greenhomebuilding.com/recyclematerials.htm
http://www.greenhomebuilding.com/recyclematerials.htm
http://sciencehax.com/2010/01/beautiful-home-built-from-recycled-materials/
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 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 
рециклажу;  

Видео-рад: акција 
чишћења околине. 

built-from-recycled-materials/ 
http://www.expeditio.org/ 

 http://www.scivee.tv/node/6935 
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-
recycled-bags-by-a-womens-co-op/ 

6. Уметност  и  наука 
 Повезаност науке и 

уметности; 
 Математика у 

уметности: 
симетрија, 
перспектива, 
модуларност, 
златни пресек, 
орнаментика, 
теселација, 
оригами; 

 Географија у 
уметности: 
пејзажи; 
апстрактне слике 
инспирисане 
сателитским 

 Формирање целовите слике  
о повезаности  уметности,  
науке и различитих 
делатности. 

 

 наведе примере повезаности 
уметности, науке, наставних 
предмета и различитих делатности; 

 предложи тему за пројектни задатак; 
 реализује пројектни задатак. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Разговарати о уметничкој вредности научних 

илустрација; 
 Приказати Леонардове, Рембрантове и 

Дирерове скице и 
       цртеже; 
 Задати ученицима пројектне задатке, према 

интересовањима; 
 Избећи наглашавање ликовног рада као 

илустрације наставних садржаја, инсистирати 

http://www.expeditio.org/
http://www.scivee.tv/node/6935
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-recycled-bags-by-a-womens-co-op/
http://www.achildgrows.com/2008/02/28/cool-recycled-bags-by-a-womens-co-op/
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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, 

на оригиналном ликовном приказу; 
 По завршетку теме приказати радове свих 

ученика у простору школе и заједнички 
одабрати радове за објављивање на 
сајту/профилу школе.   

 
Интернет:  
www.mi.sanu.ac.rs/~jablans/s-d3.htm 
http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-
science-phenomenon/ 
www.origamitessellations.com 
http://cedison.wordpress.com/category/origami-
tessellation/ 
www.artofgeography.com 
www.brainpicking.org 
http://www.scienceart.nl/ 
http://www.scienceart.co.uk/ 
https://bioart.med.harvard.edu/ 
http://www.worldsciencefestival.com/BioArt 
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-
engineering-and-art-cant.html 
http://www.arttherapy.org/ 
http://www.cap.ca/aop/art.html 
http://www.fieldsproject.com/ 
http://artofchemistry.com/index.html 
http://www.shands.org/aim/ 
http://cade.writtle.ac.uk/AgricultureArt.asp 
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.ht
ml 
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-
links/astronomy-and-the-arts.html 
http://artandtech.osu.edu/ 
 

http://www.mi.sanu.ac.rs/~jablans/s-d3.htm
http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-science-phenomenon/
http://www.litandart.com/2008/01/30/the-art-science-phenomenon/
http://www.origamitessellations.com/
http://cedison.wordpress.com/category/origami-tessellation/
http://cedison.wordpress.com/category/origami-tessellation/
http://www.artofgeography.com/
http://www.brainpicking.org/
http://www.scienceart.nl/
http://www.scienceart.co.uk/
https://bioart.med.harvard.edu/
http://www.worldsciencefestival.com/BioArt
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-engineering-and-art-cant.html
http://atunu.blogspot.com/2006/11/who-says-engineering-and-art-cant.html
http://www.arttherapy.org/
http://www.cap.ca/aop/art.html
http://www.fieldsproject.com/
http://artofchemistry.com/index.html
http://www.shands.org/aim/
http://cade.writtle.ac.uk/AgricultureArt.asp
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.html
http://www.geologyinart.com/geoart_webzine.html
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-links/astronomy-and-the-arts.html
http://www.pbs.org/seeinginthedark/resources-links/astronomy-and-the-arts.html
http://artandtech.osu.edu/
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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. 

7.  
 Уметност  XXI  века 
 
 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, 

 Упознавање са утицајем 
технологије на уметност XXI  
века; 

 

 Стваралачко изражавање 
савременим медијима. 

 

 објасни утицај технологије на  
уметност XXI века; 

 наведе пример утицаја технологије 
на  уметност XXI века; 

 изрази идеје, емоције, поруке и 
ставове савременим медијима. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Остварити сарадњу са наставником 
информатике и/или 

     наставницима стручних предмета; 

 Приказати ученицима разноврсне примере; 

 По завршетку теме заједнички одабрати 
радове за објављивање 

     на сајту/профилу школе.   
 

Интернет: 
www.cyland.ru 
https://bioart.med.harvard.edu/ 
http://sandfantasy.com/ 
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-

http://www.cyland.ru/
https://bioart.med.harvard.edu/
http://sandfantasy.com/
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-animation.htm
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виртуелна 
уметност, акционо 
сликање на сцени, 
визуелни ефекти за 
филм; 

 Прибор: glow 
graffiti спреј, LED 
светлосни канапи, 
интерактивне 
табле, I/O четка, 
Филипсов прибор 
за дигитално 
сликање светлом; 

 Cyberfest 
(Киберфест, 
Русија), STRP 
фестивал; VIDFEST 
(Ванкувер);  

 Цртање, сликање, 
графика и вајање у 
рачунарском 
програму; видео-
записи, одељенски 
спотови, монтажа и 
анимација у 
рачунарском 
програму; 
колективно 
акционо сликање 
на сцени; 
обједињавање 
ликовне уметности, 
филма, музике и 
плеса; израда 
светлосне 
скулптуре, слике 
или инсталације; 
израда звучне 

animation.htm 
http://www.sanbase.com/ 
http://www.davemc.net/GenArt/ 
http://www.gamasutra.com 
http://www.virtualart.at/ 
http://www.abstractdigitalartgallery.com 
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-
media-art 
http://www.dpandi.com/jd/index.html 
 http://creativefan.com/30-incredible-matte-
paintings-from-famous- films/ 
http://www.e-
onsoftware.com/products/solutions/?page=matt
e 
http://www.zoicstudios.com 
http://www.alchemists.com 
http://www.holographicart.co.uk 
http://www.laserartfest.ca/ 
http://www.mat.ucsb.edu/ 
http://www.animatronics.org/ 
http://www.techblog.com 

 youtube: Blacklight Nu2ART performance; Paint 
dance; Mo(ve)ment:  live painting and dance;  
Synchronized Elements; light painting; 
ArtCreatedFromShadows, Philips-digital-light-
painting-kit, I/O brush... 
 

http://www.sanbase.com/
http://www.davemc.net/GenArt/
http://www.gamasutra.com/view/feature/2367/event_wrap_up_siggraph_2005.php?print=1
http://www.virtualart.at/
http://www.abstractdigitalartgallery.com/
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-media-art
http://www.neme.org/main/524/collecting-new-media-art
http://www.dpandi.com/jd/index.html
http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintings-from-famous-%20films/
http://creativefan.com/30-incredible-matte-paintings-from-famous-%20films/
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.e-onsoftware.com/products/solutions/?page=matte
http://www.zoicstudios.com/
http://www.alchemists.com/
http://www.holographicart.co.uk/
http://www.laserartfest.ca/
http://www.mat.ucsb.edu/
http://www.animatronics.org/
http://www.techblog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=V9NWb-VA9rU&feature=related
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скулптуре, 
кинетичке 
скулптуре... 
 

      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. 
 

8. Амбијент и 
простор 

 Утицај амбијента 
на 

      расположење, 
понашање и 
      радни учинак; 

 Одговарајући 
примери дизајна 
школског простора, 
инсталација у 
ентеријеру и 

 Оспособљавање за естетско 
преобликовање елемената 
ентеријера и обликовање 
простора. 

 

 опише утицај амбијента на 
расположење, понашање и радни 
учинак; 

 преобликује елементе ентеријера; 
 уреди део школског простора. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет; 
  школски простор. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Ученике мотивисати визуелним примерима; 
 Према потреби поделити ученике у парове или 
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преобликовања 
елемената 
ентеријера; 

 Израда скица; 

 Преобликовање 
елемената 
ентеријера: 
осликавање и 
преобликовање 
похабаних столица, 
клупа, столова, 
ормана, зидова, 
прозорских оквира, 
стаклених 
површина, стубова; 
лепљење и 
уметање 
различитих 
материјала; израда 
витража, лустера, 
лампи, асамблажа, 
мозаика; 

 Обликовање 
простора у делу 
учионице или 
простору школе. 
 

      Посебни садржаји: 
 Терапија путем 

уметности: 
психологија боје; 

 Биодекорација 
стубова и зидова 
или зелених 
површина; 

 Дизајн светла, 
обликовање 
простора светлом; 

мање тимове; 

 У раду користити еколошке боје и лакове; 

 Обликовање простора може бити заједнички 
рад на нивоу 

     одељења, разреда или школе; 
 Подстицати ученике да процењују свој рад и 

радове других; 

 По завршетку теме објавити радове свих 
ученика на 

    сајту/профилу школе. 
 

Интернет:  
http://www.arteco.com/ 

 http://www.skifurniture.com 
 http://www.bikefurniture.com/ 
 http://freshome.com/ 
 http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-
Art/ 
 http://comeuptomyroom.com/ 
http://www.apartmentherapy.com/  

 
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_ta
bles.html 
 http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-
appetite-design.htm 
 http://bhousedesain.com/ 
 http://azmyarch.com/ 
 http://www.google.rs/images 
 http://home.rebstech.com/cool-wall-painting/ 
 http://inter1or.com/decoration/tag/office-chairs/ 
http://homes-
designing.com/decorate/decoration/old-furniture-
new-life/ 
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_20
08.htm 
http://www.salvationsct.com/furniture.htm 
http://www.stylehive.com/tag/rustic_furniture 
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/27
2362405/ 

http://www.arteco.com/
http://www.skifurniture.com/
http://www.bikefurniture.com/
http://freshome.com/
http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/
http://www.instructables.com/id/DIY-Vinyl-Wall-Art/
http://comeuptomyroom.com/
http://www.apartmentherapy.com/
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_tables.html
http://www.alldriftwoodfurniture.com/driftwood_tables.html
http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-appetite-design.htm
http://www.fauxfinish.com/FauxFinish/faux-appetite-design.htm
http://bhousedesain.com/
http://azmyarch.com/
http://www.google.rs/images
http://home.rebstech.com/cool-wall-painting/
http://inter1or.com/decoration/tag/office-chairs/
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/
http://homes-designing.com/decorate/decoration/old-furniture-new-life/
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_2008.htm
http://www.nobleparkps.vic.edu.au/art_show_2008.htm
http://www.salvationsct.com/furniture.htm
http://www.stylehive.com/tag/rustic_furniture
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/272362405/
http://www.flickr.com/photos/29371360@N00/272362405/


Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 Декорација зидова: 
рад са шаблонима 
и пројектором, 
називи боја, 
механичко мешање 
боја, нијансе, 
психологија боје; 

 Ленд арт; 
 Амбијентална 

музика. 
 

http://www.dezignwithaz.com/ 
http://www.bhajanhunjan.com/wp/?page_id=798 
http://www.conceptualgardens.co.uk/ 
 

9. Стрип 
 Појмови: стрип, 

манга, чиби, 
графички роман; 

 Развојни пут 
стрипа, различите 
функције стрипа 
кроз историју; 

 Школе стрипа: 
америчка и 
јапанска, 
француско-
белгијска, енглеска, 
италијанска – 
карактеристике, 
типични 
представници, 
међусобни утицаји, 
популарност школа 
и аутора код нас и у 
свету; 

 Фестивали стрипа, 
музеји, друштва; 

 Утицај стрипа на 
уметничке правце, 
културу и друштво; 

 Формирање целовите слике  
о стрипу као савременом 
уметничком медију. 

 

 препозна уметнички цртеж у стрипу; 
 опише традиционални поступак 

цртања стрипа;  
 нацрта ликовно-графички рад. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Направити поређење између америчког, 
европског и јапанског 
стрипа; 

 Указати ученицима на могуће смерове цртања 
и читања стрипа; 

 Разговарати о утицају јапанског стрипа на 
савремени европски 

     стрип и анимирани филм; 
 Објаснити ученицима разлику између 

карикатуре и уметничког стрипа; више пажње 
посветити графичком роману као књижевно-
графичкој форми; 

 На репрезентативним примерима указати 
ученицима на ликовни рукопис, композицију, 
покрет, скраћење, сенку; 

 Упутити ученике како да увежбавањем 
постигну препознатљив стил и са 

http://www.dezignwithaz.com/
http://www.bhajanhunjan.com/wp/?page_id=798
http://www.conceptualgardens.co.uk/
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 Оријентациони 
избор аутора: 
Rodolphe Topffer, 
Walt Disney, Osamu 
Tezuka, Richard 
Outcault, Steve 
Ditko,  Alan Moore, 
Frank Miller, 
Moebius, Masashi 
Kishimoto, Koji 
Morimoto, Hiromu 
Arakawa, Matsuri 
Hino, Takeshi Obata, 
Марко Стојановић, 
Бане Керац, Влада 
Весовић, Саша 
Ракезић, Алекса 
Гајић, Зоран 
Јањетов; 

 Традиционални 
прибор и поступак 
израде; рачунарски 
програми и 
графичке табле; 

 Израда табле 
стрипа, стрип 
јунака, корица за 
графички роман, 
израда одељенског 
фанзина; 
илустрација 
одломака приче, 
песме, филма... 
традиционалним 
или савременим 
техникама. 
 

       Посебни садржаји: 

једноставним, непрофесионалним цртежом; 
 По могућности организовати гостовање 

професионалних цртача стрипа како би 
ученици стекли целокупну слику о теми; 

 Упутити заинтересоване ученике на 
електронске уџбенике, 

     школе стрипа и рачунарске програме; 
 Тема може да се реализује као одељенски рад 

–  израдом табле стрипа на хамеру, 
уцртавањем или лепљењем појединачних 
цртежа; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
     сајту/профилу школе.   
 

 
Интернет: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/European_comics 
 http://www.seecult.org/ 
 http://www.comicartdepot.com/ 
 http://www.linesandcolors.com/ 
 
http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=79
391 
 http://ideja.forum-express.net/t2093-manga 
 http://www.dereksantos.com/comicpage/ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_comics
http://www.seecult.org/
http://www.comicartdepot.com/
http://www.linesandcolors.com/
http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=79391
http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=79391
http://ideja.forum-express.net/t2093-manga
http://www.dereksantos.com/comicpage/
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 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. 
 

10. Знаменити  српски  

уметници 
 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 

 Упознавање са знаменитим 

српским уметницима и 

разумевање значаја њихових 

дела. 

 наведе неколико знаменитих српских 
уметника; 

 објасни значај одабраног уметника; 
 уради оригиналан визуелни приказ 

живота и/или дела одабраног 
уметника. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Направити сажет приказ живота и дела 
одабраних уметника; 

 Поредити сензибилитет одабраних уметника; 
 Упутити ученике на доступне изворе 

информација; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 

     сајту/профилу школе. 
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одабраних 

уметника. 

 
Посебни садржаји: 

 Израда 

монографије 

одабраног 

 уметника, 

одељенски рад; 

 Терапија путем 

уметности: 

организовање 

гостовања 

професионалних  

уметника у 

болницама и 

домовима за старе; 

организовање 

ликовне радионице. 

 

11. Трагом  наслеђа 
 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 

 Оспособљавање ученика за 
израду промотивног рада. 

 

 прикупи информације из  различитих 
извора; 

 дискутује о знаменитостима краја; 
 уради промотивни ликовни рад. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет; 
 библиотека; 
 локална заједница. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Тему обрадити као одељенски пројекат; 
 Мотивисати ученике атрактивним визуелним 

примерима; 

 Омогућити ученицима неспутано изношење 
предлога ликовних 
решења; 

 По завршетку теме објавити рад  на 
сајту/профилу школе.   
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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 
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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.  
 

12. Необична  уметност 
 Визуелни приказ: 

необичне 

идеје, уметничка дела 
на 
неуобичајеној подлози 
или од 
неуобичајених 
материјала; 
     Оријентациони 

избор уметника: 
Julian Beever, Guido 
Daniele, Jim 
Denevan, Richard Long, 

 Подстицање иновативности 

у ликовном изражавању. 
   предложи нетрадиционални 
 материјал за рад; 

 уради ликовни рад од 
нетрадиционалног материјала; 

   образложи избор материјала и 
мотива. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 

 
Препоруке за реализацију наставе: 

 Визуелним примерима, разговором и 
асоцијацијама мотивисати 

     ученике да осмисле оригиналне предлоге; 
 Према потреби поделити ученике у парове или 

мање тимове; 
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Daniel 
Baumann, Olafur 
Elasson, 
Michael de Broin, Agata 
Olek, 
Hang Nga, Mathier 
Collos, 
Rebecca Murtaugh, 
Jonathan 
Borofsky, Livio de 
Marchi, 
Chakaia Booker, Choi 
Jung Hyun, 
Margaret Benyon, 
Jennifer 
Maestre, Nathan 
Sawaya, Baptiste 
Debombourg, Toge-
NYC, Ran 
Hwang, Don Lucho, 
Scott 
Gundersen, Sydney 
Cash, Scott 
Hove, Evan Blackwell, 
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 

 Подстицати ученике да процењују свој рад и 
радове других; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе, заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
     сајту/профилу школе.   
 

Интернет: 
www.myunusual 
www.creativity-portal.com 
www.dornob.com 
www.flatrock.org 
www.webcoist.com 
www.weburbanist.com 
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-
food-artists/ 
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta
-monster-and-other-strange-food.html 
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-
art.html 
http://www.agilitynut.com/h/bh.html 
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php 
http://karenswhimsy.com 
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-
hoves-cakeland/ 
http://www.greenpiecewireart.com/ 
http://www.jeffbots.com 
http://www.deepapanchamia.com/ 
 

http://www.myunusual/
http://www.creativity-portal.com/
http://www.dornob.com/
http://www.flatrock.org/
http://www.webcoist.com/
http://www.weburbanist.com/
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-food-artists/
http://weburbanist.com/2009/01/08/food-art-and-food-artists/
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-monster-and-other-strange-food.html
http://www.darkroastedblend.com/2009/04/pasta-monster-and-other-strange-food.html
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-art.html
http://www.collthings.co.uk/2008/12/cool-food-art.html
http://www.agilitynut.com/h/bh.html
http://www.jennifermaestre.com/portfolio.php
http://karenswhimsy.com/
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hoves-cakeland/
http://www.lostateminor.com/2009/08/06/scott-hoves-cakeland/
http://www.greenpiecewireart.com/
http://www.jeffbots.com/
http://www.deepapanchamia.com/
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O`Connor, 
Carabosse ; 
 Израда ликовних 

радова од 
неуобичајених  
материјала. 

 
 

13. Архитектура 
Србије 

 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 

 Упознавање са одликама 
архитектуре на тлу Србије; 

 
 Формирање позитивног 

става према очувању 

културног наслеђа. 

 наведе неколико значајних  
споменика и грађевина у Србији; 

 објасни значај очувања знаменитих 
грађевина и споменика;  

 уради ликовни рад са стилским 
одликама локалне архитектуре. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет; 
  локална заједница. 
 
Препоруке за реализацију теме: 
    Излагање прилагодити сазнајним 

могућностима и 
      интересовањима ученика, приказати само 
карактеристичне 
      примере; 
    Препоручује се обилазак родног места или 

локалног окружења, 
      фотографисање објеката и споменика, 
скицирање фасада и 
      споменика, разговор о елементима 
архитектуре, стиловима, 
      фасадама, стубовима, фонтанама, 
споменицима; 
 Подстицати ученике да процењују свој рад и 

радове других; 
    По завршетку теме приказати радове свих 
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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... 
       
      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; 
 

ученика у простору 
      школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
      сајту/профилу школе. 
 
Интернет:  
http://www.greatbuildings.com/ 
 

http://www.greatbuildings.com/
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14. Улична уметност 
 Појмови: улична 

уметност, мурали, 
графити, тагирање; 

 Видови уличне 
уметности: мурали, 
графити, стикери, 
инсталације; 

 Историјат графита, 
легални графити, 
графити у 
галеријама; 

 Дискусија: намера 
уметника, идеје, 
поруке, ставови, 
емоције, стилови; 
тагирање по 
културно- 
 -историјским 
споменицима,       
знаменитим 
зградама, 
приватној својини, 
радовима 
уметника; 

 Материјали, 
опасност по 
здравље и околину, 
мере заштите; 

 Оријентациони 
избор уметника, 
уметничких група  
и пројеката: Edgar 
Mueller, Julian 
Beever, Kurt 
Wenner, Jeroen 
Koolhaas –Dre 
Urhahn, Ernesto 

 Препознавање уметничких 
вредности у  супкултури; 

 

 Формирање одговорног 

односа према очувању 

здравља и окружења. 

 
   препозна естетске и идејне   

вредности уличне уметности; 
   наведе материјале штетне по 
      здравље и мере заштите; 
   уради скицу за мурал  или 

графит. 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију теме: 
 Разговарати о томе шта један графит чини 

уметничким и о 
      различитим доживљајима посматрача; 
 Радове урађене у рачунарском програму треба 

одштампати како би  ученици по њима 
урадили слободоручни цртеж уз додавање 
оригиналних детаља; 

 У складу са могућностима, реализовати скицу 
еколошким бојама на оштећеном зиду школе 
или у окружењу;  

 Подстицати ученике да процењују свој рад и 
радове других; 

   По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

      школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
      сајту/профилу школе. 
 
Интернет: 
http://www.graffiti.org/ 
http://www.barcelonastreetart.net/ 
http://www.unurth.com/ 
http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html 
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-
street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/ 
http://www.metanamorph.com 
http://www.european-street-painting.com 
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/ped
estrian-street-art-by-peter-gibson/ 
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-

http://www.graffiti.org/
http://www.barcelonastreetart.net/
http://www.unurth.com/
http://www.xmarkjenkinsx.com/outside.html
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/
http://artradarjournal.com/2010/01/21/what-is-street-art-vandalism-graffiti-or-public-art-part-i/
http://www.metanamorph.com/
http://www.european-street-painting.com/
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrian-street-art-by-peter-gibson/
http://www.toxel.com/inspiration/2008/09/15/pedestrian-street-art-by-peter-gibson/
http://www.heatheronhertravels.com/crimes-of-passion-street-art-on-show-in-bristol/
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Neto, Mark Jenkins, 
Peter Gibson, David 
Choe,  Cityzenkane, 
Belx2, Lady Pink, 
Keith Jive, Baer, Ras 
Terms, Jon Reiss  
(Bomb it-
документарни 
филм), Blu 
(одабрани радови), 
Rinpa Eshidan, 
Reverse Graffiti 
Project; 

 Израда скице за 
мурал или  графит 
традиционалним 
материјалима или 
у рачунарском 
програму. 
 

      Посебни садржаји: 
 Истраживање: 

улична култура, 
музика и плес; 

 Пантомима; 
 Знамените 

грађевине Србије; 
 Израда 

документарног 
филма. 

 

passion-street-art-on-show-in-bristol/ 
http://weburbanist.com 
http://graffiti.playdo.com/ 
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.ht
ml 
http://been-
seen.com/index.php/articles/passport/creative-
subways-around-the-world 
 

http://weburbanist.com/
http://graffiti.playdo.com/
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.html
http://www.carolynrydercooley.com/photo440.html
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
http://been-seen.com/index.php/articles/passport/creative-subways-around-the-world
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15. Времеплов 

 Свакодневни 
живот, проналасци, 
открића, важни 
историјски 
догађаји и 
личности, одевање, 
намештај, 
архитектура, 
ликовна уметност, 
музика, позориште, 
плес, спорт, 
забава... од 
критско-микенске 
културе до краја XX 
века; 

 Ликовни приказ 
историјског 
периода по избору 
ученика; израда 
маски, костима, 
шешира, перика, 
декорација, скица 
за употребне 
предмете ... 
 

      Посебни садржаји: 
Пројекат свих 
одељења, тематска 
забава – 
реконструкција 
одабраног 
периода: израда 
сценографије, 
костима, маски, 
фризура, шминке, 
избор музике, 
концерт, наступ 

 Формирање  опште 

слике о променама у 

уметности током 

историје. 

   
 наведе узроке промена у уметности 

током историје; 
 прикаже ликовним радом 

специфичност одабраног историјског 
периода. 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања.   
 
 
Место реализације наставе: 
 одговарајући кабинет. 
 
Препоруке за реализацију наставе: 
 Приказати визуелну презентацију 

појединачних историјских периода, изнети 
само кључне информације и карактеристичне 
примере; 

 Разговарати о томе како су историјски 
догађаји, развој технологије и открића утицали 
на промене у естетици и уметности ; 

 Омогућити ученицима неспутано изношење 
мишљења и идеја; 

 По завршетку теме приказати радове свих 
ученика у простору 

     школе и заједнички одабрати радове за 
објављивање на 
     сајту/профилу школе.   
 

Интернет : 
http://www.historyworld.net/ 
http://www.hyperhistory.com/ 
http://www.eyewitnesstohistory.com 
http://www.britannica.com/ 
http://www.fashion-era.com/ 
http://www.essentialsofmusic.com/ 
http://www.theatrehistory.com/ 
 

http://www.historyworld.net/
http://www.hyperhistory.com/
http://www.eyewitnesstohistory.com/
http://www.britannica.com/
http://www.fashion-era.com/
http://www.essentialsofmusic.com/
http://www.theatrehistory.com/
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хора, представа, 
плес, луткарско 
позориште... 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

Образовни профил: Масери 

Назив предмета: Историја 

Разред: Други или Трећи 

Правилник о наставном плану и програму.... 
(,,Сл.Гласник РС-Просветни гласник'', бр. 7.   /2014. година. ) 

 
Годишњи фонд часова 

                                 Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 или 26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе ДА 

Циљеви предмета: 
47. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 
48. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 
49. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 
50. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); 
51. 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); 

52. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  
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Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 
 
 
 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној теми ученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

 
 
1. 
 
 
 
 
 

Село и град некад и 
сад 

 Стицање знања о 
миграцијама село – град као 
константним појавама у 
историји људског друштва. 

      Проширивање знања о  
 животу сеоског и градског 
становништва у Србији у XIX и 
XX веку. 

 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. 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања 
 
Облици наставе: 
Предмет се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
 теоријска настава. 
 
Место реализације наставе: 
 Теоријска настава реализује се у учионици или 

одговарајућем кабинету. 
 
Оцењивање: 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 
 тестове знања. 
 
Оквирни број часова по темама: 
 Свакој од четири теме које буду изабране 

треба посветити четвртину часова 
предвиђених наставним планом. 

Препоруке за реализацију наставе: 
 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 склоностима, 
изабрати четири, 
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 структура програма конципирана је с циљем 
да помогне наставнику у планирању 
непосредног рада са ученицима, олакшавајући 
му одређивање обима и дубине обраде 
појединих наставних садржаја, 

 за сваку тематску целину дати су циљеви, 
исходи и садржаји, а исходи треба да послуже 
да наставни процес буде тако обликован да се 
наведени циљеви остваре,  

 садржаје треба прилагођавати ученицима, 
како би најлакше и најбрже достигли наведене 
исходе,  

 наставник има слободу да сам одреди 
распоред и динамику активности за сваку 
тему, уважавајући циљеве предмета, 

 програм се може допунити садржајима из 
прошлости завичаја, чиме се код ученика 
постиже јаснија представа о историјској и 
културној баштини у њиховом крају  
(археолошка налазишта, музејске збирке), 

 у школама на наставном језику неке од 
националних мањина могу се обрадити и 
проширени наставни садржаји из прошлости 
тог народа, 

 важно је искористити велике могућности које 
историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке  
радозналости, која је у основи сваког сазнања 

 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Култура одевања и 
исхране некад и сад 

 Проширивање знања о 
променама у начину 
одевања и исхрани кроз 
историју. 

 Уочавање промена у начину 
одевања код Срба кроз 
историју. 

      Уочавање улоге  
      различитих културних  

 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; 
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      утицаја на начин одевања  
      и исхрану код Срба 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. 

 
 
3. 

Војска, оружје и рат 
некад и сад 

 Проширивање знања о 
развоју војне технике и 
променама у начину 
ратовања кроз историју. 

 Проширивање знања о 
развоју војске и начину 
ратовања код Срба кроз 
историју. 

 Развијање критичког става 
према рату. 

 
 

 уочи основна обележја ратова и војне 
организације и технике од антике до 
савременог доба; 

 разуме утицај научно-технолошких 
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, регрута, 
цивила); 

     аргументовано дискутује о рату и  
     његовим последицама на живот  
     људи. 
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4. Новац и банке кроз 
историју 

 Проширивање знања о 
улози новца и банака у 
економским системима 
кроз историју. 

 Усвајање знања о улози 
новца и банака у 
свакодневном животу некад 
и сад. 

      Проширивање знања о  
      историји новца и развоју  
      банкарства код Срба. 

 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. 

 

5. Верски живот и 
обичаји  кроз историју 

 Проширивање знања о 
веровањима и обичајима у 
прошлости и садашњости. 

 Уочавање прожимања 
веровања и културе кроз 
историју. 

 Сагледавање сличности и 
разлика у веровањима и 
обичајима некад и сад. 

      Проширивање знања о  
      веровањима и обичајима  
      код Срба кроз историју. 

 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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6. Образовање и 
васпитање кроз 

историју 

 Продубљивање знања о 
развоју образовања кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у образовању и 
васпитању некад и сад. 

 Разумевање утицаја 
привредног развоја на 
квалитет образовања. 

      Продубљивање знања о  
      развоју образовања 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 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 

 

 

7. Комуникације, 
путовања и туризам 

некад и сад 

 Уочавање значаја 
комуникација и њиховог 
развоја у историји друштва. 

 Разумевање утицаја 
комуникација на 
упознавање и 
приближавање држава, 
народа и њихових култура. 

 

 опише развој комуникација од 
праисторије до савременог доба; 

 наведе и упореди карактеристике 
комуникације у различитим 
периодима; 

 изведе закључак о значају 
комуникације у животу људи кроз 
историју;  

 разуме последице развоја модерних 
комуникација;  

 изведе закључак о утицају развоја 
комуникација на интеграцију сваке 
нације и друштва; 

 

 користи информације са историјске 
карте и повеже их са стеченим 
знањем о комуникацијама; 

        уочи утицај комуникација на  
        приближавање држава, народа и  
        њихових култура. 
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8. Друштвени и 
породични живот 

кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју друштвеног и 
породичног живота кроз 
историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у друштвеном и 
породичном живота некад и 
сад. 

      Проширивање знања о  
      друштвеном и  
      породичном животу код  
      Срба кроз историју. 

 идентификује основна обележја 
друштвеног живота од антике до 
данас; 

 идентификује основна обележја 
породичног живота од антике до 
данас; 

 наведе основна обележја друштвеног 
живота код Срба кроз историју; 

 наведе основна обележја породичног 
живота код Срба кроз историју; 

 упореди карактеристике друштвеног 
и породичног живота у различитим 
периодима; 

 уочи сличности и разлике у начину 
обележавања празника кроз 
историју; 

      истакне одлике друштвеног и  
      породичног живота данас у  
      односу на раније епохе. 

 

9. Фотографија, филм, 
радио и телевизија 

кроз историју 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизије кроз 
историју. 

 Разумевање утицаја 
фотографије, филма, радија 
и телевизије на друштвени, 
политички и културни 
живот. 

 Проширивање знања о 
развоју фотографије, филма, 
радија и телевизије у 
Србији. 

      Уочавање значаја  
      фотографије, филма,  
     радија и телевизије као  
     историјских извора. 

 уочи основна обележја развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије кроз историју; 

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије у животу појединца и 
читавог друштва;  

 изведе закључак о значају 
фотографије, филма, радија и 
телевизије као историјских извора;  

 опише развој фотографије, филма, 
радија и телевизије у Србији;  
разуме последице развоја 
фотографије, филма, радија и 
телевизије. 
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10. Брига о телу и 
здрављу кроз историју 

 Продубљивање знања о 
развоју здравствене културе 
кроз историју. 

 Уочавање утицаја 
економског и културног 
развитка на степен 
здравствене културе. 
Проширивање знања о 
развоју здравствене културе 
код Срба 

 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. 

 

11. Грбови и заставе 
некад и сад 

 Продубљивање знања о 
развоју грбова и застава и 
њиховом значају у историји. 
Упознавање са развојем, 
улогом и значајем грбова и 
застава у прошлости српског 
народа. 

 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. 

 

12. Спорт некад и сад  Проширивање знања о 
развоју спортског живота 
кроз историју. 

 Уочавање сличности и 
разлика у спортским играма 
и надметањима некад и сад. 

      Проширивање знања о  
      развоју спортског живота  
      код Срба. 

 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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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

 
 

 

 

Образовни профил: Масери 

Назив предмета: ХЕМИЈА 

Разред: Други и трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7.од 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 или 26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се  

Циљеви предмета: 
 

11. Развој система хемијског знања као подршке за даље професионално образовање; 
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, социо-економским и друштвеним наукама; 
20. Развој свести о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем.  

 

Ред. 
број 
 
 

 
Тема 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 
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1. 
 
 
 
 
 

Дисперзни системи  Разумевање корпускуларног 
концепта преко односа 
компоненти у дисперзном 
систему 

 Разумевање односа између 
квалитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање односа између 
квантитативног састава 
дисперзног система и његових 
својстава 

 Разумевање значаја 
примене дисперзних 
система у свакодневном 
животу и професионалном  
раду 

 изводи израчунавања у којима користи 
податке о  растворљивости  супстанце 
на датој температури  

 објасни  утицај температуре на 
растворљивост супстанци 

 израчуна масени процентни садржај  
раствора, количинску концентрацију, 
масену концентрацију и молалност 
раствора 

 објасни снижење тепмпературе 
мржњења, повишење температуре 
кључања раствора у односу на 
растварач 

 објасни феномен осмотског притиска 
раствора 

 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 

 теоријска настава  

 демонстрациони огледи 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 

 учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 
технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раствори електролита  Разумевање значаја 
примене раствора 
електролита  у 
свакодневном животу и 
професионалном  раду 

 објасни електролитичку 
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 и коњуговани пар у светлу 
протолитичке теорије 

 објасни деловање пуферских 
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система по теорији електролитичке 
дисоцијације 

 зна пуферске системе телесних 
течности 

 израчунава концентрацију 
водоникових и хидроксидних јона у 
пуферским системима 

 објасни разлику колигативних 
својстава раствора електролита и 
неелектролита 

3. Стехиометријска 
израчунавања 

 Разумевање  концепта 
одржања материје кроз 
принципе одржања масе и 
енергије 

 Разумевање  корпускуларног 
концепта у процесу 
одигравања хемијских 
реакција 
 

 објасни квалитативно и квантитативно 
значење хемијских формула 

 израчуна масени елементарни састав 
једињења на основу молекулске 
формуле 

 одреди емпиријску формулу 
једињења на основу масеног 
елементарног процентног саства 
једињења 

 објасни квалитативно и квантитативно 
значење хемијске једначине 

 пише хемијске једначине важних 
хемијских реакција 

 одреди коефицијенте у хемијским 
једначнама 

 тумачи појам оксидациног броја 

 разликује оксидационо и редукционо 
средставо у реакцији 
оксидоредукције 

 примени метод електронског биланса 
за одређивање коефицијената у 
једначини  реакције оксидоредукције 

 врши израчунавања из хемијских 
једначина на основу количинских, 
масених односа и односа броја 
честица  реактаната и продуката у 
реакционом систему 
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Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

7. Област ОПШТА ХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 

 
2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује 
структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у Периодном систему 
елемената и на основу тога описује физичка својства и реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног живота и струкеса структуром: честицама које граде 
супстанце (атоми елемената, молекули 
елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и међумолекулским 
интеракцијама. 
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раствора у 
свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост супстанци; 
изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног процентног састава 
за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје значење количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна својства 
раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с примерима из 
свакодневног живота и струке. 
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледаваодносе између масе, количине и 
броја честица реактаната и производа. 
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; разликује 
примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) 
или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција 
на основу топлотних ефеката који их прате. 
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу. 
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових процеса у 
свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 
наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала од корозије). 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим 
положајем у Периодном систему елемената. 
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигурације атома елемената представљанастајање ковалентне 
везе у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 
електронске конфигурације јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената16. и 17. групе Периодног 
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система елемената. 
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене количинске 
концентрације. 
2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; разликује јаке   
слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи јонски производ воде 
у израчунавању концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 
водених раствора. 
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једначина и познатихподатака израчунава масу, 
запремину, количину и број честица супстанци које 
настају или су потребне за хемијске реакције. 
2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских 
једначина или вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај променеконцентрације, температуре и 
притиска на однос концентрација реактаната и 
производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с 
процесима у хемијској индустрији. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном 
применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 
струје, електролиза и корозија). 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитетпрема електрону, 
електронегативност) на основу електронске конфигурације атомаелемената у s-, p- и d-блоковима Периодног система 
елемената. 
2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне – сигма и пи везе, 
координативно-ковалентне везе и металне везе); објашњава настајање водоничнe везe, 
њен значај у природним системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци 
зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и међумолекулских 
интеракција. 
2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и одређене масене и 
количинске концентрације од течних и чврстих супстанци, кристалохидрата и 
концентрованијих раствора и изводи потребна прерачунавања једног начина 
изражавања квантитативног састава раствора у други. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених раствора јаких киселина и база; 
процењује јачину киселина и база на основу константе дисоцијације, Ka и Kb, и 
пише изразе за Ka и Kb. 
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2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених раствора соли на основу реакције соли саводом и пише одговарајуће 
хемијске једначине. 
2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине реакција. 
2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку, нечистоћуреактаната (сировина) и одређује 
принос реакције. 
2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама на основу стандарднихенталпија настајања. 
2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и константу равнотеже; 
израчунава на основу одговарајућих података нумеричку вредност константе; наводи да 
константа равнотеже зависи једино од температуре; предвиђа утицај променеконцентрације, температуре и притиска на 
хемијски систем у равнотежи на основу Ле 
Шатељеовог принципа. 
2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, оксидационо и 
редукционо средство и одређује коефицијенте у једначинама оксидо-редукционих 
реакција. 
 

 

 

Образовни профил: Масери 

Назив предмета: ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА 

Разред: Други и трећи 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику" број 7.од 2014. године 

 
Годишњи фонд часова 

Теоријска настава Вежбе Настава у блоку 

33 или 26   

Недељни фонд часова 1   

Подела одељења у групе Не дели се  

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;  
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 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 

 
ЦИЉЕВИ 

ИСХОДИ 
По завршеној темиученик ће бити у 

стању да: 

 
Начини и поступци остваривања наставних 

програма 

1. 
 
 
 
 
 

Угљени хидрати  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава угљених хидрата 
природом функционалних 
група, њиховим положајем  
и њиховом интеракцијом 
унутар  молекула 

 Разумевање феномена 
изомерије, посебно 
оптичке изомерије и 
аномерије 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације угљених 
хидрата 

 Развој хемијске научне 
писмености и способности 

 комуникације у 
хемијикоришћењем и 
применом Фишерових и 
Хејвортових формула 

 Разумевање биолошког 
значаја угљених хидрата 

 Разумевање значаја 
примене угљених хидрата  у 
струци и у свакодневом 
животу 

 Фишеровим пројекционим формулама 
представи структуру молекула 
моносахарида  

Објасни настајање цикличних 
(полуацеталних и полукеталних) облика 
молекула моносахарида  

 Хејвортовим перспективним 
формулама прикаже цикличнеформе 
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 гликозидневезе 
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 
целулозепредстави гликозидне везе у 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начином оцењивања. 
 
Облици наставе 
 
Тема  се реализује кроз следеће облике наставе: 
 
 теоријска настава  
 демонстрациони огледи 
 
Место реализације наставе 
 
Теоријска настава се реализује у 
 учионици 
• Неопходна предзнања поновити уз максимално 
ангажовање ученика 
• Ново градиво обрадити увођењем што више 
примера из реалног живота и подстицати ученике 
на размишљање и самостално закључивање 
• Наставник бира примере и демонстрационе 
огледе у складу са потребама струке 
• Прилагодити разматрање квантитативног 
аспекта хемијских реакција потребама образовног 
профила 
• Упућивати ученике на претраживање 
различитих извора,  применом савремених 



Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

молекулима полисахарида 

 разликује полисахариде по физичким 
својствима тумачи биолошки значај 
полисахарида 

технологија за  прикупљање хемијских података 
• Указивати на корисност и штетност хемијских 
производа по здравље људи 
- Указивати  на повезаност хемије са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним 
наукама 
 
Прилагодити разматрање теме потребама 
образовног профила. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липиди  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава липида 
структуром њихових 
молекула 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације липида 

 Разумевање биолошког 
значаја липида    

 Разумевање значаја 
примене липида у струци и 
у свакодневом животу 

 

 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 

3. Протеини  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава аминокиселина  и 
протеина природом 
функционалних група и  
њиховим положајем  у  
молекулу 

 Развијање система 
критеријума за 
класификације 
аминокиселина и протеина  

 Разумевање биолошког 
значаја аминоккиселина и 
протеина  

 Разумевање значаја 
примене протеина у струци 
и у свакодневом животу 

 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 
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 објасни механизам дејства ензима 

 наведе факторе који утичу на 
активност ензима 

4. Нуклеинске киселине  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава нуклеозида, 
нуклеотида и нуклеинских 
киселина структуром 
њихових молекула 

 Разумевање биолошког 
значаја ДНК и РНК 

 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 

 

5.  Витамини  Разумевање условљености 
физичких и хемијских 
својстава витамина  
структуром њихових 
молекула 

 Разумевање биолошког 
значаја витамина  

 

 објасни биолошки значај витамина 

 примењује   номенклатуру  витамина 

 тумачи физичка сввојства 
липосолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  
витамина А1 и  његовог  
провитамина  

 тумачи физичка сввојства 
хидросолубилних витамина  

 објасни хемијску структуру  
витамина С 

 објасни улогу антиоксиданаса у 
биолошким системима 

Општи стандарди постигнућа  
 
 
 

Област БИОХЕМИЈА 

 

Основни ниво: 
 

2.ХЕ.1.4.1. Описује структуру и физичка својства: моносахарида, дисахарида и полисахарида(глукозе, фруктозе, сахарозе, 
лактозе, скроба, гликогена и целулозе), естара који суглавна компонента масти, уља, воскова, и аминокиселина као мономерних 
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јединицапротеина. 
2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених хидрата, масти, уља, воскова, протеина и 
витамина у живим системима, као и улогу ДНК. 
2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једињења која имају 
корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних и синтетичких хемијских 
једињења. 
 
Средњи ниво: 
 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и полисахарида, структуру естараиз масти, уља и воскова, структуру 
аминокиселина и протеина са својствима и 
улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације протеина: примарну, секундарну,терцијарну и кватернерну структуру и 
наводи њихов значај за биолошку активностпротеина у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује рибонуклеотиде од 
дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим системима 
 
Напредни ниво: 
 
2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код моносахарида. 
2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује структуру молекула дисахарида(малтозе, лактозе, сахарозе, 
целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и 
гликогена). 
2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида (оксидација, редукција, грађење 
гликозида, грађење естара са фосфорном киселином); разликује и огледом доказује 
редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на основу реакције са Фелинговим и 
Толенсовим реагенсом. 
2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне хидролизе; испитује огледима и 
објашњава њихова физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска својства аминокиселина; предвиђа 
наелектрисање аминокиселина на различитим pH вредностима; објашњава 
међусобно повезивање 2-аминокиселина (аминокиселина) пептидном везом, као 
и природу пептидне везе. 
2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа структурне организације протеина: примарну, 
секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и њихов значај за биолошку 
активност протеина у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај различитих фактора на 
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активност ензима (температура, промена pH вредности, додатак јона тешких 
метала, кофактори и коензими, инхибитори). 
2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, преноса и испољавања генетских 
информација. 
2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да се у оквиру деградационе фазе 
метаболизма (катаболизма) разградњом угљених хидрата, протеина и липида до 
мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, млечна киселина) ослобађа енергија која 
се конзервира у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се у 
биосинтетској фази метаболизма (анаболизма) ова енергија, као и неки 
једноставнији молекули који настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 
изградњу сложених биомолекула протеина, липида, полисахарида и нуклеинских 
киселина, који су организму потребни. 
 

 

 

 



 

3.6. Матурски испит 
 

3.6.1. 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 
 

 
Задаци - jединице компетенцијa 

 
Извођење и надзор 
технолошких фаза у 
фармацеутској и 
козметичкој индустрији  

 

-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.  

Контролисање производног 
процеса и вођење 
производно-контролне 
администрације  

 

- 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 прописаних 
хигијенских услова и 
заштите на раду  

 

- 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  
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-Обавештавање непосредног руководиоца о значајнијим одступањима и 
предузимање свих мера додатне заштите, прве помоћи и од штета, хаварија и 
пожара. 

Вођење промета лекова у 
велетрговини  

 

-Квантитативни и квалитативни пријем робе у велетрговини, ускладиштење 

примљене робе, паковање и отпрема лекова, биља и уља из магацина  
- 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  

Рад у јавној апотеци  

 
- 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. 
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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. 

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 УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 
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63,5 – 75 добар (3) 

75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 – 100 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 
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 УСПЕХ 

0–49 недовољан (1) 

50–63 довољан (2) 

64–77 добар (3) 

78–90 врло добар (4) 

91–100 одличан (5) 
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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. 

 
 

3.6.2. Образовни профил :              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  
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Дужности - стручне компетенције:  
- Спровођење физиотерапеутских процедура  
- Спровођење терапеутских поступака  
- Спровођење балнеоклиматолошких процедура и масажа пацијената  

 
Дужности - стручне 

компетенције 
 

Задаци - jединице компетенцијa 

 
Спровођење 
физиотерапеутских 
процедура 

- 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 

Спровођење терапеутских 
поступака 

- 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; 
дијадинамичне струје; ТЕНС; интерферентне струје; краткоталасна дијаметрија; 
ултразвук; ултра-виолетни зраци након биодозе коју је учинио физиотерапеут; 
терапија инфрацрвеним зрацима; терапија биоптром лампом) 

Спровођење 
балнеоклиматолошких 
процедура и масажа 
пацијената 

- 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. 
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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. 
 
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 
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- 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 УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 – 100 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. 
 

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: 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

0–49 недовољан (1) 

50–63 довољан (2) 

64–77 добар (3) 

78–90 врло добар (4) 

91–100 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. 
 

 

3.6.3. 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.  
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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  
 

 
Дужности - стручне 

компетенције 
 

 
Задаци - jединице компетенцијa 

 
 

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 
 

 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. 
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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.  
 

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 

УСПЕХ 
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                       до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63    довољан (2) 

63,5 – 75    добар (3) 

75,5 – 87   врло добар (4) 

87,5 – 100    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.  

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 УСПЕХ 

0–49 недовољан (1) 

50–63 довољан (2) 

64–77 добар (3) 

78–90 врло добар (4) 
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91–100 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. 

 

 

3.7. Завршни испит 
 

3.7.1. 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: 
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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 

Задаци - jединице компетенцијa 

Мануелна и апаратурна 
масажа клијената 

- 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 

(хигијена болесника, пропусник и вода) 
- Масажа уз помоћ апарата 

- Масажа спортиста, као припрема за већа физичка оптерећења 
Припрема и примена 
хидротерапијских поступака 
 

- 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. 
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 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. 

 

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 
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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. 

 

 
4. Начин остваривања принципа,циљева и исхода образовања и стандарда 

образовних постигнућа 
 

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; 
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  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. 

 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; 
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  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 образовно-васпитним 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; 

  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; 
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  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 

 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 образовно-
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васпитног рада и школских распуста утврђује 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 Прва смена  Друга смена 

I 7.55-8.40 14.00-14.45 

II 8.45-9.30 14.50-15.35 

III 9.50-10.35 15.55-16.40 

IV 10.40-11.25 16.45-17.30 

V 11.30-12.15 17.35-18.20 

VI 12.20-13.05 18.25-19.10 

VII 13.10-13.55 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 рада су следеће: вербалне 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.). 

Начин остваривања стандарда постигнућа 

Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, 
врсту образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул. 
Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима, 
циклусима и врстама образовања и васпитања, односно образовним профилима. 
Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на 
основу општих исхода образовања и васпитања и општих стандарда постигнућа. 
Дана 7.1.2014. године ступио је на снагу Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег 
средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета у коме се 
утврђују општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног 
образовања у делу општеобразовних предмета. 
Дефинисани су општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног 
образовања у делу општеобразовних предмета за међупредметне компетенције и наставне предмете: 
српски језик и књижевност, страни језик, математика, физика, хемија, биологија, географија и историја. 
Наставници су упознати са стандардима постигнућа за све претходно наведене предмете. 
За предмете који немају стандарде постигнућа наставници планирају у складу са задацима и циљевима 
за дати предмет. 
 

5. Програм ДОПУНСКОГ, ДОДАТНОГ и ПРИПРЕМНОГ рада 

 

Обавезни облици непосредног образовно-васпитног рада су: допунска, додатна и припремна настава.  

Програми допунске и додатне наставе, 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 наставе и учења као посебне 
активности чији је циљ прилагодити програм наставе и учења ученицима и омогућити им његово 
успешно савладавање, као и потпунији развитак ученикових способности.   
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Програмом наставе и учења предвиђен годишњи фонд часова: 

  

I  РАЗРЕД 

часова 

II  РАЗРЕД 

часова 

III  РАЗРЕД 

часова 

IV  РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Додатни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад *  до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

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: одређивање 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 Време Носиоци  активности 

Организовање помоћи 
ученицима који због  
болести, слабог 
предзнања или било ког  
другог разлога нису 
усвојили одређено 
наставно градиво.  

- Усвајање наставних 
садржаја које ученици  

нису усвојили у току 
редовне наставе, 

 - Пружање 
индивидуалне помоћи у 

учењу и бољем 
разумавању наставних 

садржаја, давање  

 
Током године 

Предметни 
наставник,  стручни 

сарадници, 
одељењско веће, 

Организовање 
допунског рада за 
одређене  наставне 

 
Током године 

Предметни 
наставник, 

одељењско веће,  
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садржаје кроз различите 
облике рада. 

упутства за савладавање 
потешкоћа  у  учењу,  

-Праћење и 
контролисање 

учениковог напретка   у 
редовној настави. 

Праћење рада и 
напредовања ученика. 

 
Током године 

Предметни 
наставник, 

одељењско веће. 

 

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.  

 

6. Програм и активности 
којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски 

рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа 
 

 

I  Подстицање личног развоја  
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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.  

 

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.  
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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 педагоошко-психолошке службе 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.  

 

7. Факултативни наставни предмети, 
програмски садржаји и активности 

 

 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. 
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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.  
Реализација наставе факултативног учења кинеског језика реализује се кроз два часа недељно сусрета 
ученика са наставником/наставницом. 
У склопу учења језика ученици имају могућност учешћа на такмичењу. 
 

 

 

8.Остваривање и прилагођавање програма образовања и васпитања  
одраслих,  

ученика са изузетним способностима и  
двојезичног образовања 

 

 

8.1. Образовање одраслих  

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. 



 
Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 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. 

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 

ВАНРЕДНИ 

УЧЕНИЦИ ОД 

ПРВОГ РАЗРЕДА 

СТИЦАЊЕСТРУЧ

НЕОСПОСОБ 

ЉЕНОСТИ 

ЗАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОЧЕТОГ 

ШКОЛОВАЊА 

ДОКВАЛИ 

ФИКАЦИЈА 

ПРЕКВАЛИФИ 

КАЦИЈА 

СПЕЦИЈАЛИ 

ЗАЦИЈА 

 

УСЛОВИ 

иДОКАЗИ ЗА 

УПИС 

 

сведочанство о 

завршеној 

основној школи 

(положен 

завршни испит) 

/ пријемни 

испит 

сведочанство о 

завршеној 

основној школи  

сведочанства о 

завршеним 

разредима 

средње школе 

диплома и 

сведочанства о 

завршеној 

средњој школи у 

двогодишњем и 

трогодишњем 

трајању 

диплома и 

сведочанства о 

завршеној 

средњој школи 

диплома о 

завршеној 

средњој школи 

доказ oнајмање 

две године 

радног искуства 

на 

одговарајућим 

пословима 

НАЧИН И ВРЕМЕ 

УПИСА 

 

по конкурсу у току школ ске 

године 

до 31.08. у току школ ске 

године 

у току школске 

године 

по конкурсу 

школе  

ШКОЛА 

ФОРМИРА 

ДОСИЈЕ 

УЧЕНИКА 

да да да да да да 

ОДЛУКА 

НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА О 

УТВРЂЕНИМ 

ДОПУНСКИМ 

ИСПИТИМА 

   да да  
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РЕШЕЊЕ 

ДИРЕКТОРА О 

ДОПУНСКИМ 

ИСПИТИМА 

  да да 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 

 

ВИД НАСТАВЕ 

 

ПРИПРЕМНА 

НАСТАВА 

ЧАСОВНА 

НАСТАВА ПРЕМА 

НАСТАВНОМ 

ПЛАНУ     

ПРИПРЕМНА 

НАСТАВА 

ПРИПРЕМНА 

НАСТАВА 

ПРИПРЕМНА 

НАСТАВА 

ЧАСОВНА 

НАСТАВА ПРЕМА 

НАСТАВНОМ 

ПЛАНУ     

ПРИЈАВЉИВАЊ

Е ИСПИТА И 

ПОЛАГАЊЕ 

ИСПИТА 

да да да да да да 

ИЗДАВАЊЕ 

СВЕДОЧАНСТВА 

КАД СУ 

ПОЛОЖЕНИ СВИ 

ИСПИТИ 

ОДРЕЂЕНОГ 

РАЗРЕДА 

да  да да да  

ЗАВРШАВАЊЕ 

ШКОЛОВАЊА 

(положени 

испити из свих 

предмета 

прописаних 

наставним 

планом и 

програмом) 

ЗАВРШНИ / 

МАТУРСКИ 

ИСПИТ 

ИСПИТ ЗА 

СТРУЧНО 

ОСПОСОБ 

ЉАВАЊЕ 

ЗАВРШНИ / 

МАТУРСКИ 

ИСПИТ 

ЗАВРШНИ / 

МАТУРСКИ 

ИСПИТ 

ЗАВРШНИ / 

МАТУРСКИ 

ИСПИТ 

ИСПИТ ЗА 

СПЕЦИЈАЛИ 

ЗАЦИЈУ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЈАВНЕ  ИСПРАВЕ 

 

ДИПЛОМА 

 

УВЕРЕЊЕ 

 

ДИПЛОМА 

 

ДИПЛОМА 

 

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 
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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. 

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. 

 

 

8.2. 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.  
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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 

 

- 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. 

 

8.3. Двојезично образовање 

Од школске 2017/2018. године реализује се двојезична настава (српски језик и енглески језик) у 

образовном профилу фармацеутски техничар. Сваке школске године једно одељење (30 

ученика/ученица) уписује овај образовни профил и наставу прати на српском и енглеском језику. 
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Реализација двојезичне наставе у школи остварује се у складу са законом који уређује основе система 
образовања и васпитања и подзаконским актом којим је уређено вредновање квалитета рада установа.  

Школа за сваку школску годину у којој реализује двојезичну наставу, доставља Министарству извештај 
(извод из годишњег извештаја о самовредновању), који треба да пружи увид у реализацију двојезичне 
наставе у школи, са организационог аспекта, постигнућа ученика који похађају двојезичну наставу и 
заинтересованост осталих ученика за овај вид наставе, као и рад наставника.  

Ученици/ученице који су, након положеног  пријемног испита за упис у одељење у коме се настава 
реализује делом на српском и енглеском језику, уписали први разред образовни профил 
фармаљцеутски техничар овакав вид реализације наставе имају све четири године. Настава на српском 
и еглеском језику реализује се из  предмета: 

 

Предмети који се реализују на српском и  енглеском језику 
(минимум 30% програма наставе и учења) 

ПРВИ 
разред 

ДРУГИ 
разред 

ТРЕЋИ 
разред 

ЋЕТВРТИ 
разед 

Математика 
Рачунарство и 
информатика 
Анатомија и 
физиологија 

Фармацеутско- 
технолошке 

операције и поступци, 
Прва помоћ 

Математика 
Патофизиологија 

Организација 
фармацеутске 

делатности 
Фармацеутск 
технологија 

 

Математика 
Медицинска 

биохемија 
Основи клиничке 

фармације 
Токсикологија 

Фармацеутска хемија 
 

Математика 
Броматологија са 

дијететиком 
Фармакологија 

Предузетништво 
Фармацеутск 
технологија 

 

 

 

9.Програм културних 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, научно-

истраживачке 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 

образовно-васпитне улоге школе. 

Циљ  програма: 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; 



 
Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 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 –Светосавска недеља 

• уређење школског простор. 

• хуманитарне активности (учествовање у акцијама Црвеног крста у добровољном давању крви, 
скупљање добротворних новчаних и других средстава, хуманитарне активности чланова 
Волонтерског тима; 
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• друге активности за којима се буде указала потреба.  
 

У циљу остварења програмских основа васпитног рада средње школе и Годишњег програма 
васпитног рада посебна пажња биће посвећена задовољавању културних и других потреба ученика. 

У оквиру организовања разноврсних културно-забавних, спортско-рекреативних програма 
активности ученика у слободном времену, Школа ће на основу перманентног праћења и утврђивања 
потреба интереса ученика систематски развијати нове потребе и интересе ученика кроз њихово 
садржајно задовољавање. На нивоу Школе биће разрађени програми богатог културно-забавног и 
спортско-рекреативног живота ученика. 

Школске секције, у складу са могућностима, учествују у програмима који се организују на територији 
Градске општине Звездара, а који имају за циљ стварање могућности за интензиван и усклађен 
културни развој, стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва, као и дечијег 
стваралаштва. 

Фестивал културе младих ,,Звездаријада'', стална манифестација од значаја за Градску општину 
Звездара, је мултидисциплинарна културна манифестација у оквиру које се реализују различите 
програмске активности намењене деци и младима. Манифестација обухвата едукативне и креативне 
радионице, такмичења, изложбе, трибине, конкурсе, ревије, презентације и др. у различитим 
областима културне и уметничке делатности: 

 Књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 
 Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 
 Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 
 Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 
 Уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,  продукција  

      и интерпретација); 
 Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 
 Дигитално стваралаштво и мултимедији; 
 Остала извођења културних програма и културних садржаја  

     (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.); 
Активности се реализују у сарадњи са Градском општином Звездара и звездарским основним и 
средњим школама. 

Потребно је искористити могућности сваког наставног премета да се преко програмских садржаја 
врши васпитни утицај на ученике. Како ће се то и у којој мери постићи не зависи само од врсте 
програмских садржаја, већ и од начина конкретизације васпитних циљева и задатака, облика, 
метода и средстава рада, њихове прилагођености узрасним и индивидуалним карактеристикама 
ученика, ставова наставника према садржају који тумаче и преносе и, нарочито, степена 
активности ученика у васпитно- образовном процесу. 

У припремама за час један од битних делова су и васпитни циљеви и задаци. Правилним 
планирањем ових циљева и задатака, њиховом реализацијом и анализом оствареног, сваки 
наставник може битно допринети изграђивању ученика као здраве и моралне личности.
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10. Програм слободних активности 

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: 

 НАЗИВ СЕКЦИЈЕ 

1. Секције за енглески језик “English Club“  

2. Хор (музичка уметност) 

3. Ликовна секција 

4. Драмске секције 

5. Литерарна секција 

6. Рецитаторска секција 

7. Лингвистичке секције 

8. Библиотечке секције 

9. Верска секција 

10. Научно-истраживачке секције 

11. Хемијске  секције 

12. Секције за заштиту животне средине   

13. Секције за лековито биље“Екофлора“ 

14. Шах 

 
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.  

 
Ученички парламент Фармацеутско-физиотерапеутске школе има 54 члана (по 2 представника 
сваког одељења, која се бирају на часовима одељенске заједнице). Седнице сазива председник 
Парламента по потреби. За координацију рада и стручну помоћ, задужена су два наставника-ментора 
по одлуци директора школе за сваку школску годину. 
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11.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 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 Садржај и активности Облик рада Реализатори  Време 
реализације 

 
 
 
 
 
 

I и II 
разред 

Упознавање развојних 
карактеристикаученика у 
току образовања.  

 

Школска и 
педагошка 
документација, 

Одељењски 
старешина и ПП 
служба 

Током целога 
периода 

Утвђивање психофизичких 
способности, склоности, 
интересовања, црта 
личности, потреба, 
вредности и др. особина 
личности, оспособљавање 
ученика да их реално 
процењују. 

Индивидуални и 
групни 
разговори са 
ученицима и 
родитељима 

Одељењски 
старешина и ПП 
служба 

У I разреду 

Идентификовање и 
усмеравање општег и 
професионалног развоја 
ученика који поседују 
обдареност. 

Секција и 
додатна настава, 

Предметни 
наставници и 
одељењски 
старешина 

Током целог 
периода 

Успостављање сарадње са 
родитељима у циљу 
прикупљања података о 
развоју ученика и 
предузимања заједничких 
мера за целисходније 
подстицање и усмеравање 
општег и профес. развоја. 

Индивидуални и 
групни 
разговори 

Одељењски 
старешина, 
предметни 
наставници и 
стручна служба 

Током целог 
периода 

 
 

Даље праћење 
психофизичког, образовног 

Групни и 
индивидуални 

Одељењски 
старешина и ПП 

Током целог 
периода 
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III и IV 
разред 

и здравственог развоја, 
реалније сагледавање 
својих карактеристика и 
планирање даљег 
професионалног развоја. 

разговор са 
ученицима и 
родитељима, 

служба 

Професионално 
усмеравање/саветовање 
ученика. 

Индивидуални 
разговори  
 

 

ПП служба Током целог 
периода 

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. 

Индивидуални и 
групни рад са 
ученицима, 

Одељењски 
старешина и ПП 
служба 

Током целог 
периода 

Укључивање ученика у 
поједине делове радног 
процеса одговарајућих 
наставних база, институција 
ради развијања њихових 
потенцијалних способности. 

Вежбе, блок 
настава, 

Предметни 
наставници 

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

Подстицање родитеља да 
сагледавају капацитете и 
интересовања своје деце, те 
да заједно праве планове о 
професионалном развоју. 
 

Индивидуални и 
групни 
разговори. 

Одељењски 
старешина и ПП 
служба. 

Током целог 
периода 

 

 Информисање ученика о свету рада и занимања, систему вишег и високог образовања и 

оспособњавање за самостално прикупљање информација 

Разред Садржај и активности Облик рада Реализатори  Време 
реализације 

 
 
 
 
 
I и II 
разред 

Оспособљавање ученика 
за уочавање промена 
које настају у свету рада 
и занимања и 
усклађивање 
професионалних жеља и 
намера са тим 
променама. 

Кроз О.З., 
индивидуални 
разговори 

Предметни 
наставници, 
Одељењске 
старешине 

Током целог 
периода 

Успостављање сарадње 
са предузећима и 
установама ради 
омогућавања ученицима 
да непосредно сагледају 
факторе од којих зависи 
продуктивност 

Вежбе, блок 
настава 

Предметни 
наставници 

у време 
одржавања вежби 
и блок наставе 
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Упознавање ученика са 
применом знања из 
појединих наставних 
предмета и области и 
повезивање са 
занимањима где се та 
знања практично 
примењују. 

Редовна настава, 
вежбе, блок 
настава 

Предметни 
наставници 

Током целог 
периода 

Упознавање родитеља са 
могућностима 
хоризонталне и 
вертикалне проходности 
да би се пратио и 
подстицао 
професионални развој 
деце, али и 
благовремено 
преусмерио. 

Родитељски 
састанци и 
индивидуални 
разговори 

Одељењски 
старешина и 
стручна служба 

Током целог 
периода 

 
 
III и IV 
разред 

Даље оспособљавање 
ученика да уочавају 
промене које настају у 
свету рада и занимања; 
сагледавају факторе који 
утичу на продуктивност 
рада и упознају 
занимања у којима се 
практично примењују 
знања из појединих 
наставних предмета и 
области. 

Редовна настава, 
вежбе, блок 
настава, 
индивидуални 
разговори 

Предметни 
наставници, 
одељењски 
старешина, 
стручна служба 
у сарадњи са 
Националном 
службом за 
тржиште рада 

Током целог 
периода 

Упознавање друштвених 
потреба у кадровима, тј. 
занимањима у којима се 
испољавају посебна 
интересовања. 

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 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 

Редовна 
настава, вежбе, 
блок настава 

Предметни 
наставници 

Током целог 
периода 
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I и II 

разред 

(мањи друштвени статус 
мануелног рада; подела 
занимања на “мушка, женска, 
лака, тешка”) 

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 

 

Индивидуални и 
групни 
разговори 

Одељењски 
старешина и 
стручна служба 

Септембар, 
новембар, 
фебруар 

 

III и IV 

разред 

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 

Током целог 
периода 

Оспособљавање за критичко 
процењивање резултата свог 
и туђег рада 

Редовна 
настава, 
вежбе, 

 

Предметни 
наставници 

Током целог 
периода 

 

 Оспособљавање ученика за планирање личног професионалног развоја 

Разред Садржај и активности Облик рада Реализатори  Време 
реализације 

 

 

 

 

I , II, 

III и IV 

разред 

Утврђивање степена 
професионалне зрелости; 
нивоа изражености и 
стабилности појединих 
особина личности и степена 
усклађености 
професионалних 
интересовања са 
индивидуалним 
могућностима. 

 

Групни и 
индивидуални 
рад 

 

ПП служба 

 

Током целог 
периода 

Пружање саветодавне 
помоћи ученицима. 

Групни и 
индивидуални 
рад 

ПП служба Током целог 
периода 

Оспособљавање ученика да 
самостално планирају више 
професионалне могућности 
у опредељивању за 
занимање. 

 

Групни и 
индивидуални 
рад 

ПП служба Током целог 
периода 

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

индивидуални 
рад 

старешине и ПП 
служба 

Новембар 

Сарадња са канцеларијом за 
младе. 

Групни и 
индивидуални 
рад 

Канцеларија за 
младе 

Током целог 
периода 

Сајам образовања. Стручна посета Задужени 
наставник 

Март месец. 

 Подстицање испитивачког понашања према себи и свету рада и занимања 

Разред Садржај и активности Облик рада Реализатори  Време 
реализације 

 

 

I и II 

разред 

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 

 

III и IV 

разред 

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 

 

 

12. 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 
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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  Ученичког 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 У ФАРМАЦЕУТСКО-

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОЈ ШКОЛИ“ 

2.   “УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА ПРОСУТИМ ФАРМАЦЕУТСКИМ ОТПАДОМ“. 

 

 

 

13. Програм заштите од 
насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације 

и програме првенције других облика ризичних понашања  
програм заштите од 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 

образовно-васпитним 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. 
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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; 

• 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 

Задаци/ 
Садржаји 

 
Учесници 

Облик рада Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

 
Упознавање 
са 
Правилником 
о Протоколу 
поступања у 
установи у 
одговору на 
насиље, 
злостављње и 
занемаривањ
е  

 

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 

 
Сви 
запослени 

Кроз састанке 
запослених, 
Наставничко 
веће, стручна 
већа 

На почетку 
школске 
године 

 Руководство 
и Тим 

 
Ученици 

 
На ЧОС-у, УП 

 
Октобар 

Одељењске 
старешине, 
 
Руководиоц 
УП 
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родитеље на 
родитељским 
састанцима. 

 
Родитељи 

Родитељски 
састанци 
Савет 
родитеља 

У току године Одељењске 
старешине 
 
Руководилац 
СР 

 
Усклађивање 
подзаконских 
аката Школе 

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 
активности које 
организује Школа, 
Правила понашања 
запослених, родитеља и 
ученика Школе, 
Правилника о 
похвалама, наградама и 
васпитно-
дисциплинским мерама 
за ученике, Годишњег 
плана рада школе, 
Усвајање нових 
правилника на 
Школском одбору, 
информисање Савета 
родитеља, Ученичког 
парламента и 
Наставничког већа. 

 
Школски 
одбор, сви 
запослени, 
родитељи, 
ученици 

 
Кроз састанке 
Школског 
одбора, 
запослених, 
родитељске 
састанке, ЧОС 

 У току 
школске 
године 

 Руководство, 
секретар 
Школе 

Дефинисање 
улога и 
одговорности у 
примени 
процедура и 
поступака 

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. 

 Сви 
запослени, 
ученици 

Наставничко 
веће, пано 
приказ 

 На почетку 
школске 
године 

Тим за 
заштиту 

Стручно 
усавршавање 

Континуиран 
инструктивно – 

 
Запослени 

 
 Кроз ПИР са 

 
У току 

 
Наставници, 
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запослених педагошки рад ПП 
службе са запосленима 
око недоумица које 
имају у раду са 
ученицима и 
родитељима.Погаёање 
семинара и трибина. 

ПП службом 
и Тимом за 
заштиту 

школске 
године 

ПП служба, 
РЦ за стручно 
усавршавање, 

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

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 
тим. 

 
 
Ученици 

 
Теме у 
оквиру 
редовне 
наставе, 
 
 Теме у 
оквиру ЧОС-а, 
 
Активности 
УП, 
одељењске 
заједнице 
 
 Учешће 
ученика 
тимовима. 

У току 
школске 
године 

Предметни 
наставници, 
*Одељењске 
старешине, 
 
Координатор
и. 

Појачан 
васпитни рад са 
ученицима 

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 

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, 
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сарадња са 
руководством у смислу 
повезивања са 
надлежним 
институцијама или при 
вођењу дисциплинског 
поступка против 
насилника. 

Праћење и 
извештавање о 
ситуацијама 
насиља 
 
 

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 
освим ситуацијама 
насиља у Школи, а 
одељењска већа се 
извештавају на својим 
седницама 

Ученици 
 
запослени 

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. 

Сарадња са 
МПРС, 
Школском 
управом, 
Центром за 
социјални рад, 
здравственом 
службом 
 

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. 

 



 
Школски програм    за приод 2022-2026. год. 

Фармацеутско-физиотерапеутска школа   
 

 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;  

• 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. 
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 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.  
 

Све активности у домену Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма 
превенције других облика ризичног понашања и програма заштите од дискриминације Школа 
опажа као изузетно значајне па активно ради на стручном усавршавању запослених у области 
пружања подршке ученицима како би се они оснажили за реализацију ових програма. Такође, 
настоји да осмисли пројекте у областима безбедности у школи, инклузије, развоја демократке 
климе и интеркултурних размена, и да обезбеди средства за њихову реализацију. 

 

Програм превенције дискриминације 

Дискриминација и дискриминаторско поступање  је свако неоправдано прављење разлике или 
неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у 
односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен 
или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, 
односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или 
политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, 
социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у 
развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 
чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно 
претпостављеним личним својствима у установи којом се неоправдано прави разлика или даје 
првенство, а нарочито она којом се: 

1) ограничава или ускраћује право на предшколско, основно и средње образовање и васпитање 
под једнаким условима,  
2) отежава или онемогућава упис лица или групе лица у установу, услед њиховог личног својства, 
3) искључује лице или група лица из образовног система услед њиховог личног својства, 
4) отежава или ускрађује могућност праћења наставе и учешћа у другим образовним односно 
васпитним, активностима услед личног својства лица или групе лица, 
5) деца, односно ученици, запослени или трећа лица разврставају по њиховом личном својству, 
6) ускраћују или не предузимају мере подршке које су законом прописане, а по основу личног 
својства, 
7) на други начин неоправдано прави разлика или неједнако поступа са децом, ученицима или 
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другим лицима која учествују у образовном и васпитном процесу. 14. Програм школског спорта 
и спортских активности 

 
Дискриминацијом се не сматрају посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, 
заштите и напредовања лица, односно група лица која се налазе у неравноправном положају у 
процесу образовања.  
 
Сваки учесник у систему образовања и васпитања има право да буде заштићен од свих облика 
дискриминације, у складу са законом и овим правилником. 
 
Превенција дискриминације, вређање угледа, части и достојанства личности 
 
Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности  одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева 
превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања утврђених овим актом. 
Програм превенције је део предшколског,односно школског програма и развојног плана, а конкретизује 
се годишњим планом рада установе. 
Програм превенције утврђује се на основу анализе стања у остваривању равноправности, 
распрострањености различитих облика нетолеранције и дискриминације, сагледавања потреба 
учесника у образовању за додатном подршком, специфичности установе и резултата самовредновања и 
вредновања квалитета њеног рада. Годишњим планом рада установе, између осталог, опредељују се 
превентивне активности, одговорна лица и временска динамика остваривања планираних активности. 
 
Програм превенције садржи: 
 

 начине на које се принципи једнаких могућности и недискриминације уграђују и остварују у 
свакодневном животу и раду установе на свим нивоима, у свим облицима рада (појединац, 
васпитна група, одељење, ученички парламент, стручни органи и тимови, родитељски састанци, 
родитељи као појединци и група, савет родитеља); 

 начине на које се пружа додатна подршка учесницима образовања и њиховим родитељима из 
мањинских и осетљивих друштвених група, а нарочито, у случају сметњи у развоју и 
инвалидитета, здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског језика или језика на коме 
се изводи настава, ризика од напуштања образовања и васпитања и др.; 

 стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција за промовисање и 
развијање културе људских права, интеркултуралности, толеранције, превазилажење 
стереотипа и предрасуда код учесника у образовању, рад у мултикултуралној групи, односно 
одељењу, стварање инклузивног окружења, препознавање дискриминације и целисходно 
реаговање на дискриминаторно понашање; 

 начине информисања о правима, обавезама и одговорностима учесника у образовању у 
спречавању и заштити од дискриминације и дискриминаторног понашања; 

 облике и садржаје рада са учесницима у образовању ради превазилажења стереотипа и 
предрасуда, развијања свести о опасности и штетним последицама дискриминације, 
унапређивања толеранције и разумевања, интеркултуралности, уважавања и поштовања 
различитости и др.; 

 облике и садржаје рада са учесницима у образовању који трпе, чине или сведоче 
дискриминаторно понашање; 

 начине, облике и садржаје сарадње са родитељима, јединицом локалне самоуправе, 
надлежним органима, службама и др.; 
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 начине поступања у случајевима подношења пријаве установи, односно притужбе 
Поверенику и кривичне пријаве надлежном органу због дискриминаторског поступања и 
поступања којима се вређа углед, част или достојанство личности; 

 начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и ефектима 
програма спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, а нарочито, у односу на: 

 
- учесталост дискриминаторног понашања и број поднетих пријава, притужби, односно 

кривичних пријава; 
- распрострањеност различитих облика дискриминације; 

број лица изложених дискриминаторном понашању; 
- учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских 

поступака против запослених због дискриминаторног понашања; 
- број и ефекте предузетих мера и активности које међу учесницима у образовању 

промовишу толеранцију, уважавање различитости, једнаке могућности и 
недискриминацију; 

- степен и квалитет укључености родитеља у спречавање свих облика дискриминације и 
др.; 

- остварене обуке стручног усавршавања за спречавање дискриминаторног 
понашања и потребе даљег усавршавања. 

 
Ради континуираног праћења ефеката програма спречавања дискриминаторног понашања, 
Школа  врши анализу стања у остваривању равноправности и једнаких могућности. У припреми анализа 
учествују и представници учесника  и родитеља. Анализа се разматра у одељењима (часови 
одељењског старешине и одељењских заједница), на родитељским састанцима, ученичком парламенту, 
стручним органима и тимовима и на савету родитеља. 
Орган управљања разматра и питања дискриминације у оквиру доношења аката установе (развојни 
план, годишњи план рада, план стручног усавршавања запослених), усвајања извештаја о њиховом 
спровођењу и разматрања поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања 
и стандарда постигнућа, најмање два пута годишње кроз извештаје директора о свом раду и раду 
установе. 
 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања осим надлежности 
поступања у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања, задаци тима за заштиту јесу, нарочито, 
да: 

 анализира стање у остваривању равноправности и једнаких могућности; 
  припрема програм превенције; 
 информише учеснике у образовању, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућностима пружања подршке и помоћи; 
 учествује у пројектима и обукама за развијање потребних знања и вештина за превенцију и 

поступање у случајевима дискриминаторног понашања; 
 предлаже мере за унапређивање превенције и заштите од дискриминације, организује 

консултације и учествује у доношењу одлука о начину поступања у случајевима сумње на 
дискриминаторно понашање; 

 укључује родитеље у планирање мера и спровођење активности за спречавање и сузбијање 
дискриминаторног понашања; 

 прати и процењује ефекте предузетих мера и активности за спречавање и сузбијање 
дискриминаторног понашања и даје одговарајуће предлоге директору; 

 сарађује са школском управом Министарства и другим надлежним органима, организацијама 
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и службама, ради спречавања и заштите од дискриминације; 
 води и чува посебну документацију о случајевима и појавним облицима дискриминације, броју 

пријава и притужби, броју спроведених неформалних и формалних поступака, њиховом исходу и др. 
Број и састав чланова тима за заштиту зависи од величине и специфичности установе (ниво, врста, 
организација рада, издвојена одељења, број учесника у образовању из мањинских и осетљивих 
друштвених група и др.). 
 
Интервенција 
У установи се интервенише у случајевима сумње или утврђеног вређања угледа, части или достојанства 
личности и дискриминаторног понашања из расистичких, сексистичких, хомофобичних, ксенофобичних, 
исламофобичних, антисемитских, антициганистичких или других облика дискриминаторног понашања 
према лицу, а нарочито млађем, слабијем, са сметњама у развоју и инвалидитетом, према родном 
идентитету, полу, сексуалној оријентацији, раси, боји коже, верској и националној припадности, језику, 
имовном стању, социјалном и културном пореклу и другим и претпостављеним или стварним личним 
својствима. 
Интервенцију чине мере и активности којима се дискриминаторно понашање или вређање угледа, 
части или достојанства личности зауставља, осигурава безбедност учесника у образовном и васпитном 
процесу (оних који трпе - дискриминисана лица, сведоче или чине - извршиоци дискриминације), 
смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике и прате се ефекти предузетих 
мера. У установи се интервенише у случају сумње и када је утврђено дискриминаторно понашање, и то, 
када се оно припрема, дешава или се догодило између: учесника у образовању (ученик-ученик, 
одрасли-одрасли; учесник у образовању - запослени; учесник у образовању - 
родитељ; учесник у образовању - треће лице у установи); запосленог (запослени - учесник у 
образовању, запослени-родитељ, запослени-запослени, запослени - треће лице); родитеља (родитељ - 
учесник у образовању, родитељ-родитељ, родитељ-запослени, родитељ - треће лице); треће лице 
(треће лице - учесник у образовању, треће лице - родитељ, треће лице - запослени; треће лице - треће 
лице). 
Директор, запослени и трећа лица имају обавезу да препознају дискриминацију, а ако је утврђена, 
предузму прописане мере и активности у установи . 
 
Ради предузимања одговарајућих мера и благовременог реаговања на ризике од дискриминаторног 
понашања учесника у образовању, сачињава се матрица за процену нивоа дискриминације, тако што се 
уочено дискриминаторно понашање сврстава се у један од три нивоа дискриминаторног понашања, у 
зависности од: 

- узраст учесника у образовању; 
-  интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања; 
- облик и начин дискриминаторног понашања - узнемиравање и понижавајуће поступање; 
- последица дискриминаторног понашања. 

Приликом сврставања у ниво дискриминаторног понашања учесника у образовању према матрици, 
место и време извршеног понашања утичу на избор врсте мере и активности које се предузимају у 
интервенцији. 
Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора школе, у било које време, а од стране 
учесника у образовању, установа предузима мере појачаног васпитног рада, без вођења васпитно-
дисциплинског поступка. Уколико се дискриминаторно понашање догоди у простору школе у време 
образовно-васпитног рада и других активности, предузимају се мере појачаног васпитног рада, покреће, 
води и окончава васпитно-дисциплински поступак, у 
роковима и на начин утврђен Законом. 
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14. 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.  

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); 
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 атлетика 
 Учешће на београдском маратону , организовање Игара без границ   

Спортске секције:  

 одбојка 
 рукомет 
 кошарка 
 фудбал 
 атлетика. 

 

 

15. Програм сарадње са локалном самоуправом 

 

Градска општина Звездара у сарадњи са образовно-васпитним и другим установама, институцијама и 
организацијама на територији своје општине развија и негује подстицајно окружење за раст и развој 
младих. Повезује институције, установе и удружења грађана да програмским активностима 
допринесу квалитетнијој реализацији циљева васпитања и образовања дефинисаним Законом о 
основама система образовања и васпитања и другим законима и подзаконским актима који 
регулишу ову област. 

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.  

Безбедност у саобраћају 

Програм се реализује у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај, Агенцијом за безбедност 
саобраћаја и удружењима које делују у области унапређења безбедности у саобраћају у 
складу са Програмом унапређења саобраћајне безбедности на путевима ГО Звездара. 
Циљеви програма су: унапређење безбедности учесника у саобраћају, развијање и неговање 
саобраћајне културе код ученика, њихових родитеља и наставника, подстицање активнијег 
учешћа ученика у промоцији саобраћајне културе и неговање саобраћајне културе у 
школском амбијенту и локалном окружењу. 

Програмске активности се реализују током школске године и обухватају интерактивна 
предавања, радионице, такмичења, конкурсе, показне вежбе... за ученике различитог 
узраста, родитеље и наставнике. 

Програм здравственог васпитања 

У сарадњи са стручњацима Дома здравља ,,Звездара'', Клиничко болничког центра Звездара, 
Црвеним крстом ,,Звездара'' реализација предавања, семинара, трибина, округлих столова... 
са циљем развијања здравих стилова живота и здравствених навика. 
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У манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара - Дан срца и Дан здравља, 
својим програмима учествују школе: Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Медицинска 
школа, Зуботехничка школа. 

Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе психоактивних 
супстанци и других облика ризичног понашања код деце и адолесцената) 

У оквиру Програма заштите деце/ученика од насиља, школе ће у складу са могућностима, у 
сарадњи са ГО Звездара, другим институцијама, установама, организацијама и удружењима 
биће реализоване трибине, предавања и радионице са циљем информисања деце и младих 
и унапређења њихове безбедности. 

Програми у области културе 

Школске секције, у складу са могућностима, учествују у програмима који се организују на 
територији Градске општине Звездара, а који имају за циљ стварање могућности за 
интензиван и усклађен културни развој, стварање услова за подстицање културног и 
уметничког стваралаштва, као и дечијег стваралаштва. 

Фестивал културе младих Звездаријада 

Фестивал културе младих ,,Звездаријада'', стална манифестација од значаја за Градску општину 
Звездара, је мултидисциплинарна културна манифестација у оквиру које се реализују различите 
програмске активности намењене деци и младима. Манифестација обухвата едукативне и креативне 
радионице, такмичења, изложбе, трибине, конкурсе, ревије, презентације и др. у различитим 
областима културне и уметничке делатности: 

- Књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 

- Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 

- Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 

- Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 

- Уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и 
интерпретација); 

- Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 

- Дигитално стваралаштво и мултимедији; 

- Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична 
уметност и сл.); 

 

 

Активности се реализују у сарадњи са звездарским средњим школама 

Програм школског спорта и спортских активности 

Савез за школски спорт Звездара, уз подршку Градске општине Звездара, организује школска 
спортска такмичења, у складу са Календаром такмичења града Београда. Градска општина Звездара 
подржава програме спортских организација који обухватају активности бесплатне спортске 
активности за децу и младе, у складу са Законом о спорту. 
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Средње школе организују бесплатне спортске ваннаставне активности и општини достављају податке 
(назив секције, узраст и број учесника), у складу са Законом о спорту, Стратегијом развоја спорта и 
Програмом развоја спорта ГО Звездара. 

Програм у области екологије 

Школе различитим програмима (изложбе, акције уређивања, предавања, конкурси, трибине,  
округли столови...) подстичу развијање еколошке свести код ученика и грађана Звездаре.  
Посебно се обележавају дани:  
4. октобар – Светски дан заштите животиња,  
4. новембар – Дан климатских промена,  
22. март - Светски дан вода,  
22. април -Дан планете земље,  
5. јун – Светски дан заштите животне среди. 

 

Дечја недеља 

Традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас веома је дуга, а на иницијативу 
организације Пријатељи деце Србије, која је дугогодишњи актер ове манифестације, дефинисана је 
Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се традиционално одржава у првој седмици 
октобра, у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, на потребе и права деце и младих у 
породици, друштву и локалној заједници, на њихова права да одрастају у што бољим условима, на 
једнаке шансе за развој и остварење свих својих потенцијала. 

У сарадњи са организацијом Пријатељи деце Звездаре од 1. до 7. октобра организоваће се низ 
активности у оквиру обележевања Дечије недеље на тему која буде одређена републичким 
програмом, а школе ће имати и своје програме. 

Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу 

Са циљем размене искустава и упознавања организоваће се састанци представника ученичког 
парламента. У сарадњи са Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, учествоваће у 
реализацији програма за младе. 

Упознавање ученика са радом локалне самоуправе и Волонтерског сервиса 

Током целе школске године, у договору са школама, у Општини и Волонтерском сервису Звездаре 
биће реализовани часови/интерактивни сусрети за ученике на којима ће их представници Општине 
упознати са радом Управе ГО Звездара и Волонтерског сервиса Звездаре 

Општински савет родитеља 

Општински савет родитеља чине представници родитеља Савета родитеља Предшколске установе 
Звездара, основних и средњих школа на Звездари. Формиран је са циљем унапређења рада 
васпитно-образовних установа, локaлне заједнице и других друштвених сервиса који су одговорни за 
безбедно и правилно одрастање и развој деце и младих. Током школске године се реализују 
састанци на којима се разматрају питања од значаја за унапређење квалитета образовања и 
васпитања. 

Сарадња са члановима школских одбора 

У току године, реализују се састанци са представницима школских одбора, на којем се разматрају 
питања од значаја за унапређење квалитета образовања и васпитања
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16. 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, друштвено-користан 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 Записници и 
евиденција у дневнику 
в.-о. рада 

Индивидуалне консултације и 
рад са родитељима 

Одређени час једном 
недељно током целе 
године 

Одељењске старешине Евиденција у дневнику 
в.-о. рада 

Рад са родитељима у оквиру 
појачаног васпитног рада 

По потреби Одељењске старешине Евиденција у дневнику 
и посебна евиденција 
за појачан васпитни 
рад 

Учествовање у дисциплинском 
поступку 

По потреби Одељењске старешине Документација и 
записник са 
дисциплинског 
поступка 

САРАДЊА ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

Учешће на родитељским 
састанцима 

По потреби Предметни наставник Записник у дневнику 
в.-о. рада 

Индивидуалне консултације и 
рад са родитељима 

Одређени час једном 
недељно током целе 
године 

Предметни наставник Евиденција у дневнику 
в.-о. рада 

САРАДЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

Индивидуални саветодавни 
рад са родитељима у 
решавању различитих 
проблема ученика 

По потреби у току шк. 
године 

ПП служба Дневник рада ПП 
службе 

Индивидуални и групни рад са 
родитељима деце из 
осетљивих група 

По потреби у току шк. 
године 

ПП служба Дневник рада ПП 
службе 
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Индивидуални и групни рад у 
оквиру каријерног воёења и 
саветовања 

По потреби у току шк. 
године 

ПП служба Дневник рада ПП 
службе 

Рад са родитељима у оквиру 
појачаног васпитног рада 

По потреби у току шк. 
године 

ПП служба Дневник рада ПП 
службе 

Учествовање у васптно 
дисциплинском поступку 

По потреби у току шк. 
године 

ПП служба Документација и 
записник са васпитно-
дисциплинског 
поступка 

Учешће на родитељским 
састанцима 

По потреби у току шк. 
године 

ПП служба Дневник рада ПП 
службе и записник у 
Књиги евиденције 
одређеног одељења   

Учешће у раду Савета 
родитеља и Школског одбора 

Септембар, новембар, 
фебруар, април, јун 

ПП служба Записници са седница 

Индивидуални саветодавни 
рад са родитељима у 
решавању различитих 
проблема ученика 

По потреби у току шк. 
године 

ПП служба Дневник рада ПП 
службе 

САРАДЊА ДИРЕКТОРА И ОСТАЛИХ СЛУЖБИ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

Индивидуални и групни 
саветодавни и информативни 
рад са родитељима 

По потреби у току 
године 

Директор, 
 секретар 

Дневник рада 
директора, евиденција 
секретара 

Рад са родитељима у оквиру 
појачаног васпитног рада 

По потреби у току 
године 

Директор Дневник рада 
директора 

Васпитно-дисциплински 
поступак 

По потреби  Директор, 
 секретар 

Документација и 
записник са 
дисциплинског 
поступка 

Учешће у раду Савета 
родитеља и Школског одбора 

У току школске године Директор, секретар, 
рачуноводство 
 

Записници са седница 

 

 

 

17. Програм излета и екскурзија 

Екскурзија, као ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе, има за 
циљеве: савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем предмета, појава и 
процеса у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа 
која су у вези са делатношћу школе и остваривањем циљева из области моралног, емоционалног, 
професионалног, социјалног, естетског и физичког васпитања. 

Извођењем екскурзије омогућује се повезивање теоријских знања, која су ученици стекли у свом 
гимназијском школовању из многих природних (биологија, географија) и друштвених наука, 
књижевности, ликовне и музичке уметности, у функционалну целину и њихово смештање у 
конкретни просторни контекст. 
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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 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.  

Школа је планирала извођење излета и екскурзија Годишњим планом рада школе, на начин и под 

условима утврђеним наставним планом и програмом.   

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 обезбеђује 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.  
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 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.  

 

 

18. 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 настве у блоку  (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. 

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. Ревизија Акта о процени ризика Ватропрема Јул текуће године 

2. Обука нових запослених из области БЗР Ватропрема Јул текуће године 

3. Ажурирање свих евиденција(14 образаца Ватропрема Јул текуће године 

4. Формирање одбора за БЗР Школа Децембар текуће 
године 

5. Списак запослених за обуку за прву помоћ 
(2 запослена) 

Школа Јул текуће године 

6. Упућивање на обуку за прву помоћ (2 
запослена) 

Школа По потреби 

7. Евиденција о оспособљавању за прву 
помоћ 

Ватропрема По завршетку обуке 

8. Испитивање услова радне околине и 
стручни налази 

Фирма са лиценцом и 
Ватропрема 

Септембар текуће 
године 

9. Списак запослених за 
предходне/периодичне офталмолошке 
лекарске прегледе 

Ватропрема 1 год. 

10. Упућивање запослених на лекарске 
прегледе 

Ватропрема 4 год. 

11. Прибављање стручних налаза за ПП Ватропрема Сваких 6 месеци 
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апарате и хидранте 

12. Прибављање стручних налаза о прегледу 
опреме која подлеже прегледима 

Ватропрема У складу са Законом 

13. Извршење мера наложених Ревизијом 
Акта о процени ризика 

Ватропрема У току шк.год. 

14. Знаци упозорења и забрана Ватропрема На степеништима 

 Планирање, избор, коришћење и 
одржавање средстава за рад, опасних 
материја и средстава и опреме за личну 
заштиту на раду 
 

Током школске године 
Служба одржавања, 

предметни наставници 
(хемија и сл.) 

 

 Опремање и уређивање радних места 
(набавка нових средстава за рад, измене у 
организацији рада и наставе) 
 
Превентивна и периодична испитивања 
услова радне околине 

 Служба одржавања, 
предметни наставници 

(хемија и други.) 

Током школске године 

 Сарадња и координација са службом 
медицине рада 

Школа 
Медицина рада 

Током школске године  

 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. 

Служба одржавања , 
овлаштене установе за 

пројектовање и 
извођење радова 

 
Током школске године  

 Обука запослених за ПП заштиту Служба за ПП заштиту Једампут током 
школске године 

 Реализација вежбе евакуације запослених 
и ученика у ванредним ситуацијама 
(пожар, природна катастрофа и сл.) 

Школа 
Служба за ПП заштиту 

Једампут током 
школске године 

 Набавка и опремање сандучића за 
средства прве помоћи 

Лице за безбедност и 
здравље на раду 

Током школске године 

 Обезбеђење довољне проветрености, 
темперираности и осветљености свих 
просторија школе са могућношћу провере 
истих 

Наставници, ученици, 
техничко особље 

школе 

Током школске године 

 Набавка нових средстава личне заштите на 
раду за све запослене као и континуирана 
замена постојећих СЛЗ у случајевима када 
су оштећени 

Лице за безбедност и 
здравље на раду 

Септембар 
Током школске године 

 Редован, свакодневни обилазак објеката 
школе 

Лице за безбедност и 
здравље на раду 

Дежурни наставници 

Током школске године 

 Репарација постојећег дигестора   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. 
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18а)  Смернице за прилагођавање и пружање податне 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 пружање додатне подршке ученику. 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине: 

1. Одељењски старешина 

2. Предметни наставник 

3. Стручни сарадник 

4. Родитељ/старатељ детета, а по потреби и: 

5. Педагошки асистент, односно стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. 
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Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП педагошком колегијуму на усвајање. 

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. 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА  

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. 

 

 

 

 

19.  Други програми значајни за школу 
 

19.1. 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, 
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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. 

 

19.2. Основи система одбране Републике Србије 
 

Програм ,,Основи система одбране Републике Србије''се реализује од 2018.године на основу дописа 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 611-00-02945/2018-03, од 18.12.2018.године,. 

Циљу програма је стварње  услова да ученици завршних разреда средње школе стекну основна знања о 

систему одбране, да се упознају са својим правима и обавезама, као и да развију свест о потреби одбране 

земље и значају неговања патриотских осећања. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја овај програм реализује у сарадњи са Министарством 

одбране, Војском Србије и другим субјектима. 

Програм се реализује током првог полугодишта. Теме (11 тема) реализују се  током четири часа 

одељењског старешине, на следећи начин: 

час 1 - Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике Србије; 
Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији;  

час 2- Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка 
спремност-предуслов за војни позив; 

час 3- Служба осматрања и обавештавања; Облици неудруженог отпора; Бојни отрови,биоплошка 
и запаљива средства; Цивилна заштита; 

час 4 - Тактичко-технички зборови. 

Час Тактичко-технички збор може да се реализује и на начин да ученици организовано посете 

команде, јединице и установе Војске Србије. 

Предвиђено је да одељењске старешине, за реализацију часова, добију стручну помоћ од 

представника Министарства одбране, Војске Србије и других субјеката одбране. У ту сврху директор школе 

се обраћа најближем Регионалном центру Министарства одбране за територију локалне самоуправе, 

након чега са представницима Војске Србије и Министарства одбране договара време, место и начин 

реализације обуке. 

 

19.3. Спречавање осипања ученика 

Осипање ученика поразумева оне ученике који су прекинули школовање пре стицања одговарајуће 

дипломе. Ученици који напусте школу пре завршетка средњошколског образовања смањују себи могућност 

за лични и професионални развој, излажу се већем ризику од сиромаштва и социјалне искључености и 
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касније се запошљавају прихватајући мање плаћене послове или остају без посла, што значи да су и 

потенцијални корисници помоћи из система социјалне заштите. 

Како би се спречило осипања ученика  школа предузима  мере превенције, интервенције и компензације. 

Да би се активности осмислиле, пратили ефекти реализације школа формира Тим  који чине: директор, 

наставници, стручни сарадници, представници локалних институција и/или организација)  или активности 

могу бити реализоване  у склопу неког већ постојећег  тима. Веома је важно да у саставу школског тима за 

спречавање осипања ученика буду наставници који су током своје праксе демонстрирали, у већој или 

мањој мери, приврженост поменутим вредностима. 

Главни задатак Тима за спречавање осипања ученика је координација, а уколико је обезбеђен најважнији 

услов – да је цела школа посвећена спречавању осипања, координацију може да обавља само једна особа. 

Овај тим, или особа, својим радом треба да обухвати све постојеће иницијативе и активности, као и да уско 

сарађује са свим већ постојећим структурама у школи.  Конкретна задужења и надлежности тима или 

особе која је задужена за координацију активности спречавања осипања су: 

 Иницирање и одржавање састанака са наставничким колективом да би сви разумели важност и значај 
спречавања осипања ђака и плана активности; 

•  Одржавање састанка о увођењу Система за рану идентификацију иреаговање; 
•  Пружање подршке наставницима приликом попуњавања Инструмента за идентификацију 
ученика под ризиком од осипања; 
•  Пружање подршке наставницима приликом прављења планова за спровођење мера за сваког 
ученика појединачно што подразумева и одабир релевантних мера подршке; 
• Одржавање редовних састанака и консултација о питањима спровођења активности; 
• Мерење и праћење активности које се тичу смањења осипања 
ученика. 
 

Тим израђује Акциони план који ће служити као својеврстан путоказ за спровођење свих активности. 

Акциони план, поред тога што има функцију да олакша запосленима у школи да благовремено спроводе 

активности, треба да постане део Школског развојног плана, како је и предвиђено законском регулативом. 

Акциони план треба да буде што јаснији и што једноставнији, реалан и остварив, лак за разумевање и 

спровођење, а нарочито за праћење и процену остварених резултата. Суштина Акционог плана је да он 

садржи мере и активности које имају за циљ решавања препознатих специфичних проблема ученика и/или 

средине у којој се школа налази. 

Акциони план треба да садржи неколико основних информација: 

- Предлог активности 
- Ко учествује у одређеној активности 
- Ко је одговоран за спровођење активности 
- Време реализације активности 
- Очекивани резултати 
- Начин праћења,показатељи успешности 

 

Акциони план обухвата период од најмање годину дана. Активности не морају нужно да буду хронолошки 

поређане. Тим представља наставничком већу израђени Акциони план наглашавајући важност учешћа свих 

актера да би се осигурало успешно спровођење. Школски органи треба да усвоје Акциони план за 
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спречавање осипања ученика пре почетка спровођења мера и активности за које се одлучите, као анекс 

Школском развојном плану. 

Акциони план садржи кратку анализу почетног стања у школи, постављене циљеве и очекиване резултате 

на крају спровођења, као и начин провере остварености резултата. При изради Акционог плана треба 

посебно да водите рачуна о стању и потребама у вашој школи и локалној заједници – зарад ваљане 

анализе треба да располажете најразноврснијим подацима о свим ученицима, а нарочито о ученицима из 

осетљивих група. 

Формирање Тима и израда Акционог плана могу да се спроведу у било ком тренутку у току школске године 

иако је препорука да се спроведу на почетку школске године. 

Систем за рану идентификацију и реаговање је „кључ“ спречавања осипања ученика. Примењујући овај 

Систем правовремено шпомаже Школи да  идентификује ученике који су у ризику од осипања а затим, у 

случају да ризик постоји, обезбежује правовремено реаговање Школе пружајући ученицима подршку 

привмерену њиховим индивидуалним потребама. 

 

19.4.Остваривање и унапређивање родне равноправности 

У циљу остваривања и унапређивања родне равноправности школа је у обавези да : 

 укључучи садржаје родне равноправности приликом доношења планова и програма 
настааве и учења, приликом утврђивања стандарда избора уџбеника, наставних метода и 
норматива школског простора и опреме и да у програме наставе и учења и материјале 
искључи родне стереотипе, сексистичке садржаје, укључи садржаје везане за родну 
равноправност у циљу превазилажењародних стереотипа и предрасуда, неговања 
узајамног, ненасилног разрешења сукоба у међуљудских односа, спречавања родно 
заснованог насиља и поштовања права на лични интегритет, на начин прилагођен узрасту 
ученика; 

 обзбеди подршку образовним програмима и научним истраживањима; 
 обезбеди да садржаји програма наставе и учења и уџбеника и другог наставног материјала 

буду такви да афирмишу равноправност и повећају видљивост осетљивих друштвених 
група и допринос у науци, технолошком развоју, култури и уметности и безбедности; 

 предузима, у складу са законом, мере које обухватају: 
- интегрисање родне равноправности у програме наставе и учења укључујући 

препознавање и охрабривање за пријаву родно заснованог насиља и насиља према 
женама у оквиру: 

- наставних предмета и изборних програма и ваннаставних активности, 
- планирања и организације различитих облика обуке, 

- измене садржаја програма наставе и учења, наставних материјала, тако да афирмишу 
равноправност и повећају видљивост доприноса жена науци, технолошком развоју, 
култури и уметности; 

- коришћење родно осетљивог језика 
- процњивање садржаја уџбеника и другог наставног материјала са аспекта утицаја на 

промоцију родне равноправности; 
- континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених, као и стручно 
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оспособљавање приправника за подстицање родне равноправности, препознавање и 
заштиту од дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне 
оријентације, полних карактеристика, инвалидитета, националне припадности или 
етичког порекла, тако и на основу других личних својстава, повећање осетљивости на 
садржај програма наставе и учења и наставног материјала, људских права, 
дискриминације на основу пола, положаја и заштите особа са инвалидитетом, 
вршњачког насиља, родно заснованог насиља и насиља према женама и девојчицама, 

- препознавање посебних мера ради подстицања уравнотежене заступљености полова 
при упису у Школу, програма стипендирања, програма целоживотног учења, као и за 
коришћење информационо-комуникационих технологија; 

- предузимање посебних мера ради активног укључивања у систем образовања и 
васпитаља младих који су због свог пола, односно рода, полних карактеристика, родних 
стереотипа, друштвено-економских услова у повећаном ризику од напуштања 
образовања; 

- доношење и спровођење посебних мера у области научноистраживачког рада које се 
спроводе ради укључивања родне перспективе у све фазе израде, вредновања, избора, 
спровођења и оцењивања резултата научноистраживачких пројеката, као и једнаког 
учешћа жена и мушкараца у истраживачким тимовима и телима надлежним за 
вредновање, избор и оцењивање научноистраживачких пројеката. 

- Обезбеди једнаке могућности за активно бављење спортским активностима без било 
којег вида дискриминације на основу пола, рода, као и да предузима посебне мере за 
подстицање. 

 

 

 

 

 

Евалуација Школског програма 
 

 

 

САДРЖАЈ НАЧИН праћења/ 
ИЗВОРИ података 

ВРЕМЕ              
праћења 

НОСИОЦИ 
активности 

Реализовање 
школског програма 

Увид у књиге 
евиденције; 
оперативне планове; 
припрему за час; 
разговор са 
наставником и 
одељењским већем 

Током школске 
године; на 

одељењском и 
наставничком већу; 
сумирање на крају 

класификација, 

Предметни 
наставници, 
директор  

Остваривање циљева 
и задатака (школског 
програма)  

Увид у педагошку 
документацију 
  

У току школске 
године а посебно на 
периодима када се 

прави пресек 
оцењивања 

(класификације),на 

Наставник, директор, 
стручни сарадник, 
стручна већа,савет 
родитеља, актив за 
израду школског 
програма  
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полугодишту и 
накрају школске 

године 

Методе рада  Увид у припреме за 
час; посета часу; 
разговор на активу; 
разговор са 
ученицима  

Током школске 
године 

Предметни 
наставник, стручниа 
већа, наставници 
сродне групе 
предмета, стручни 
сарадник, директор  

Наставна средства  Увид и припреме за 
часове, оперативне 
планове, 
Записници стручних 
већа 
 

Током школске 
године; 

 

Предметни 
наставник, 
наставници сродне 
групе предмета, 
стручна већа 
 

 


