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Концепција школског програма
Концепција школског програма се заснива:
Закон о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС , бр72/2009, 52/2011 и 55/2013), члан 69,
члан 72, члан 76, члан 80 и члан 81
Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС, бр 55/2013), члан 10 и 11
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (Сл. гласник РС број 72/2009)
Правилник о општим основама школског програма (Сл. гласник РС број 5/2004)
Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје рада здравство и социјална заштита (Сл. гласник РС, просветни гласник број 8/2013,
11/2013, 7/2014)
Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким
школама (Сл. гласник РС, просветни гласник број11/2013)
Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање (Сл. гласник РС, просветни гласник
број 5/2001)
Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава (Сл. гласник РС, просветни гласник број
6/2003, 23/2004)
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Сл. гласник
РС, број 30/2010)
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (Сл. гласник РС, број 108/2003)
Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл. гласник РС, просветни гласник број 9/2012)
Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног
образовања у делу општеобразовних предмета (Сл. гласник РС, просветни гласник број 117/2013)
Правилник о стандарду компетенција за професији наставника и њихов професионални развој (Сл. гласник РС,
просветни гласник број 5/2011)

Уводне напомене
Према члану 69. Закона о основама система образовања и васпитања средње образовање се остварује на основу
школског програма. Школски програм доноси орган управљања, у складу са наставним плановима и
програмима.
Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља,
школе и јединице локалне самоуправе.
Школски програм садржи обавезни, изборни и факултативни део.
Обавезни део наставног плана и програма садржи основне предмете и садржаје који су обавезни за све
ученике одређеног нивоа и врсте образовања.
Изборни део наставног плана и програма обухвата изборне предмете и садржаје програма по нивоима и
врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више предмета према својим склоностима. Један
од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.
Ученик који се определио за један од два изборна предмета верску наставу или грађанско васпитање,
изабрани предмет може да мења до краја стицања средњег образовања и васпитања.
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Школски програм, према члану 73. Закона о основама система образовања и васпитања, садржи:


циљеве школског програма;



назив, врсту и трајање свих 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, циљева и исхода образовања и стандарсда постигнућа, начин и поступак
остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног образовања и
врсте активности у образовно-васпитном раду



програм допунске, додатне и припремне наставе



програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски
рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа



факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују



начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања,
образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања



програм културних активности школе



програм слободних активности



програм каријерног вођења и саветовања ученика



програм заштите животне средине



програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције других облика
ризичног понашања



програм школског спорта



програм сарадње са локалном самоуправом



програм сарадње са породицом



програм излета и екскурзија



програм безбедности и здравља на раду



друге програме од значаја за школу



Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном
плану



Начин остваривања других области развојног плана који утичу на образовно-васпитни рад (рад
Ученичког парламента, Вршњачког тима, Еко-тима)
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Историјат школе

Средња Медицинска школа у Краљеву основана је 1958. године.
Задатак школе био је припрема кадрова средње стручне спреме здравствено - социјалне установе и патронажне
службе за здравствено просвећивање народа. Школа је била смештена у просторијама среског хигијенског
завода у Краљеву. Школовање је трајало три године, а по завршеном трећем разреду ученици су полагали
дипломски испит. Од 1962. године школа заузима јужни део зграде у данашњој Доситејевој улици бр. 44. Осим
већ постојећег смера за медицинске сестре, уведени су и нови: за неговатељице (педијатријски) и акушерски.
Школа мења име од 4. децембра 1965. год. у Медицинска школа „Даница - Кока Јаснић“, а 4. децембар се слави
као Дан школе. Од 1977. године уводе се две фазе средњошколског образовања. Заједничке основе усмереног
образовања у Медицинској школи почеле су од септембра 1977. године. Уписом прве генерације по новом
систему 10. јула 1979. Медицинска школа и Гимназија спојене су у једну школу, чиме је конституисана нова
радна организација под називом Образовни центар „Даница Јаснић – Мирко Луковић“. Укидањем система
усмереног образовања Медицинска школа постаје самостална. Захваљујући држави и Министарству просвете
Републике Србије изграђена је нова школска зграда, а прва генерација ђака је у просторије нове школе ушла
симболично 8. марта 2010. године.
Школа је изграђена у стилу модерних школа и опремљена је најновијом опремом потребном за извођење
савремене наставе. Стручно и са пуном свешћу о значају свога рада образујемо ученике за најхуманија, али и
најодговорнија занимања из области здравства и социјалне заштите. у добро опремљеном радном простору, у
атмосфери подстицања постигнућа образујемо 8 образовних профила и омогућавамо ученицима усвајање
практичних и примењивих знања и вештина, која ће им омогућити даљи професионални развој у оквиру
здравства.
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Сврха, циљеви и задаци школског програма
Сврха програма образовања
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке,
културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном
друштву.
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава
сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов
идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу
и доприноси демократском, економском и културном развоју друштва.
Циљеви и задаци школског програма су:


развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе
и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;



подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;



оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног
усавршавања и начелима доживотног учења;



оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и
будући живот;



развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и
традиције и културе националних мањина;



омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;развијање свести о значају
заштите и очувања природе и животне средине;



усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног,
хуманог и толерантног друштва;



уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система
вредностии вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;



развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских
заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање
понашања која нарушавају остваривање права на различитост;



поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за
живот у демократски уређеном друштву;



развојање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање
индивидуалне одговорности.
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Назив, врсте и трајање програма образовања и васпитања
Средња Медицинска школа у Краљеву је установа у којој се обавља делатност средње стручног образовања и
васпитања у подручју рада здравства и социјалне заштите, остваривањем наставних планова и програма у
четворогодишњем трајању. У њој се стичу стручна звања и способности за даље школовање, односно за рад,
заснована на достигнућима науке, технологије, културе, уметности; стиче васпитање; негује моралне и естетске
вредности; развијају физичке и духовне способности личности; свест о хуманистичким вредностима, личној и
друштвеној одговорности и негује заштиту здравља.
Медицинска школа у Краљеву основана je 195859. године и школовала je медицинске сестре општег смера.
Семптембра 1990. године, Meдицинска школа поново почиње да функционише као самостална школа, уписана
je у судски регистар Окружног привредног суда у Краљеву 22.11.1990. године под бројем 7588488.

БР. РЕШЕЊА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ И

ДАТУМ РЕШЕЊА

Медицинска сестра - техничар
Педијатријска сестра – техничар
Зубни техничар
Физиотерапеутски техничар
Фармацеутски техничар
Лабораторијски техничар
Медицинска сестра - васпитач
Козметички техничар
Стоматолошка сестра - техничар

СПОРТА
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03
022-05-00106/94-03

29.05.2012.
29.05.2012.
29.05.2012.
29.05.2012.
29.05.2012.
29.05.2012.
29.05.2012.
29.05.2012.
29.05.2012.
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Назив школе: Mедицинска школа, Kраљево
Подручје рада je: Здравство и социјална заштита
Образовни профили:
Meдицинска сестра - техничар
Педијатријска сестра - техничар
Зубни техничар
Стоматолошка сестра техничар
Физиотерапеутски техничар
Фармацеутски техничар
Козметички техничар
Медицинска сестра – васпитач
Лабораторијски техничар
Образовни профили и одељењске старешине по разредима у школској 2014/2015. години:

ПРВИ РАЗРЕД:
Медицинска сестра – техничар – Мира Белопавловић
Фармацеутски техничар - Невенка Миловановић
Медицинска сестра – васпитач- Љиљана Петошевић
Козметички техничар – Горица Радичевић
Зубни техничар – Сања Ђорђевић
ДРУГИ РАЗРЕД
Медицинска сестра – техничар – Оливера Ђуровић
Фармацеутски техничар – Радованка Вукосављевић
Медицинска сестра – васпитач – Марина Новаковић
Физиотерапеутски техничар – Весна Милетић
Зубни техничар – Марија Васковић

ТРЕЋИ РАЗРЕД:
Медицинска сестра – техничар – Светлана Букумира
Фармацеутски техничар – Мирјана Костић Чолић
Педијатријска сестра – техничар – Драгана Рончевић
Физиотерапеутски техничар – Маријана Радић
Зубни техничар – Мирјана Вучковић
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:
Медицинаска сестра – техничар – Јелена Вељовић
Медицинаска сестра – техничар – Снежана Миросавић
Медицинска сестра – васпитач – Гордана Виријевић
Козметички техничар – Ана Пантелић
Зубни техничар – Ана Миљевић
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА
ТЕОРИЈА

здрав.в
Микробиол.са

18
19

епид
Патологија
Морфологија

20
21

зуба
Здрав. нега
Предшколска

22

педагогија
Здрав. нега

УКУПНО ГОДИШЊЕ

17

УКУПНО

физиологија
Латински језик
Хигијена са

Зубни техничар

15
16

Физиотерапеут. техничар

култура
Географија
Физичко вас.
Математика
Физика
Хемија
Биологија
Психологија
Анатомија и

Медицинска сестра васп.

7
8
9
10
11
12
13
14

Фармацеутски техничар

уметност
Ликовна

Медицинска сестра – тех.

6

102
68
68
68

УКУПНО

Српски ј. и књ.
Енглески јез.
Немачки језик
Историја
Музичка

Зубни техничар

1
2
3
4
5

ДРУГИ РАЗРЕД

Козметички техничар

ПРЕДМЕТИ

Медицинска сестра васп.

БР.

РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ПРВИ РАЗРЕД
Фармацеутски техничар

НАСТАВНИ

Медицинска сестра – тех

Р.

99
66
66
66

105
70
70
70
35

99
66
66
66

105
70
70
70
35

510
340
340
340
70

105
70

105
70

105
70

105
70

105
70

525
350

1038
690
340
690
70

35

70

70

70

70

70

350

35

35

70

105

70
105
70
70
70
70

70
105
70
70
70

350
525
350
350
280
210

35

68
68
68
68
68
68

66
66
66
66
66
66

70
70
105
70
70
70

66
66
66
66
66
66

70
70
105
70
70
70

340
340
410
340
340
340

136

99

140

99

105

579

340
690
935
690
690
620
210
579

68

66
66

70

66
66

70

340
132

35

70
105
70
70
70
70

70
105
70
70

70

70
105
70
70
70
70

70

70

70

280

340
412

70

350

350

280

280
35

70

70
70

138
70

70

70

105

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

35

68

68

35

35

70

деце раног
23

узраста
Фиксна

70

протетика

10

24
25

Фармакологија
Технологија

70

70
70

140
70

140
70

зуботехничког
26

мат.
Аналитичка

70

70

70

27

хемија
Здравствена

70

70

70

70
70

70
70

70
70

35

33

35
33

33
33

33
33

заштита са
28
29

првом п.
Ботаника
Фармацеутска

30
31

технологија
Основе масаже
Медицинска

33

32
33

етика
Масажа
Фармацеутско

33

35

33

– технолошке
операције и
поступци
УКУПНО
ЧАСОВА

986

990

1085

957

101
5

11

5033 1050 1015 1050 1050 945

5075 10108

70
70
70
70

70
70

70
70
70
70

70
70
70
70

70
70
70
70

350
350
280
350

70

70
35

105

105

70

140
35
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
105
105
105

105
105
105
105
70

105
70

70

70
70
70
70
70

90
60
60
60
60
60

90
60
60
60
60
60

90
60

90
60

90
60

60
60
60

60
60
60

60
60
60

450
300
120
300
300
300

30

30

30

30

30

150

60
60

60

60
120

60
60

60
60

120
300

60

60

60

60

60

60

60

60
60

180
60
120

УКУПНО ГОДИШЊЕ

525
350
280

УКУПНО

105
70
70

Зубни техничар

105
70
70

Козметички техничар

медицине
Тотална протеза
Технологија

105
70
70

Медицинска сестра васпитач

23.
24.

105
70
70

Медицинска сестра – тех

психологија
Инфект. са негом
Здрав. нега
Здрав. нега деце
Интер.мед.са негом
Медицинска биох.
Неуропс.са негом
Педијатр.са негом
Васпт. и нега деце
Хирургија са негом
Физикална терапија
Кинезиологија
Основе клиничке

105
70

Медицинска сестра – тех

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

УКУПНО

Српски ј. и књ.
Енглески јез.
Социологија
Филозофија
Физичко вас.
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права г
Психологија и дечја

Зубни техничар

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

Физиотерапеут. техничар

ПРЕДМЕТИ

Педијатријска сестра тех

БР.

РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Фармацеутски техничар

НАСТАВНИ

Медицинска сестра – тех.

Р.

970
650
400
300
650
650
280
350
150
105
200
155
70
190
370
70
250
60
190
105
105
105
105
70

зуботехничког
25.
26.
27.
28.
29.
30.

материјала
Фиксна протетика
Фармацеутска. тех
Фармакогнозија
Фармацеут.хемија
Математика
Гинекологија и акуш.

31.
32.

са негом
Парцијална протеза
Психологија

33.

Ортодонтски апарати

70
70
70
70

60

60

70

70

12

120

130
70
70
70
70
120

60

60
60

60
130

60

60

60

60

60

60

34.

Акушерство и

35

35

35

гинеколигија са
35.

негом
Музичко васпитање

36.
37.

деце раног узраста
Прва помоћ
Дерматологија са

38.
39.
40.

30

30

30

60

30
60

30
60

негом
Естетска нега
Естетска хирургија

30
60

30
60

30
60

са негом
Естетска и

60

60

60

3390

7520

30

декоративна
козметика са негом
УКУПНО ЧАСОВА

770

875

875

840

770

4130

780

Укупно часова теорије од ПРВОГ до ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА има 17628

13

780

660

690

600

340
70

68

68

70

70

70

70

70

35

70
35

138
35

70

70
105
175
33

70

70
105
33

УКУПНО ГОДИШЊЕ

Зубни техничар

340

Физиотерапеут. техничар

70

Медицинска сестра васп.

технологија
Основе масаже
Морфологија зуба
Фиксна протетика
Фармацеутско –

66

Фармацеутски техничар

6.
7.
8.
9.

70

Медицинска сестра – тех.

4.
5.

хемија
Здрав. нега
Фармацеутска

УКУПНО

раног узраста
Аналитичка

Зубни техничар

3.

66

Козмезички техничар

2.

инф.
Здрав. нега деце

68

Медицинска сестра васпитач

Рачунарство и

Фармацеутски техничар

1.

Медицинска сестра – тех

БР.

Р.

УКУПНО

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА
ВЕЖБЕ
НАСТАВНИ
РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ

105
175

175

175

490

33

технолошке
операције и
10.

поступци
Масажа
УКУПНО

136

99

70

66
132

175

ЧАСОВА

14

66
612

70

105

70

70

66
1102

70

140

140
35

140
35

30

30

УКУПНО ГОДИШЊЕ

УКУПНО

Зубни техничар

Козметички техничар

Медицинска сестра васп.

Медицинска сестра – тех

2.
3.

н
Педијатирија са н
Акушерство и

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Медицинска сестра – тех

70

УКУПНО

Инфектологија са

Зубни техничар

1.

Физиотерапеут. техничар

ПРЕДМЕТИ

Педијатријска сестра тех

БР.

РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Фармацеутски техничар

НАСТАВНИ

Медицинска сестра – тех.

Р.

60

60

200

90

150

290
35

гинекологија са
4.

негом
Интерна мед. са

105

105

60

60

120

225

5.
6.

негом
Хирур. са негом
Неуропсихијат.

140
35

140
35

60

60

120

260
35

7.

са негом
Фиксна

150

325

8.

протетика
Васпитање и нега

120

120

9.

деце
Ортодонтски

60

60

60

10.

апарати
Парцијална

150

150

150

11.

протеза
Физикална

12.
13.

терапија
Кинезиологија
Фармацеутска

175

175

150
120

140

140

140

140
105

140
105

140
105

14.
15.

тех
Фармакогнозија
Фармацеутска

35
35

35
35

35
35

16.

хем.
Медицинска

70

70

70

17.

биохемија
Гинекологија и

18.
19.

акушерство са н
Тотална протеза
Музичко

30
175

30

раног узраста

15

60

30

175
30

175
30

васпитање деце

60

20.

Дерматологија са

90

90

90

21.
22.

негом
Естетска нега
Естетска

120
60

120
60

120
60

840

2760

хирургија са
негом
23.
24.
УКУПНО

350

245

245

280

350

1470

180

ЧАСОВА
Укупно часова вежби од ПРВОГ до ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА има 3862.
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180

300

270

360

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА
У БЛОКУ

240
60

УКУПНО ГОДИШЊЕ

УКУПНО

Зубни техничар

Физиотерапеут. техничар

протетика
Здравствена

60

60

Медицинска сестра васп.

5.

60

Фармацеутски техничар

раног узраста
Здрав. нега
Фиксна

60

ДРУГИ РАЗРЕД
Медицинска сестра – тех.

3.
4.

60

УКУПНО

Прва помоћ
Здрав. нега деце

Зубни техничар

1.
2.

Козметички техничар

ПРЕДМЕТИ

Медицинска сестра васп.

БР.

РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ПРВИ РАЗРЕД
Фармацеутски техничар

НАСТАВНИ

Медицинска сестра – тех

Р.

60

240
120

60
60

60
60

30

30

30

30

30

30

60

30
30

60
30
30

60
30
450

60
30
750

60
60
60

заштита са првом
6.

помоћи
Фармацеутска

7.
8
9

технологија
Основе масаже
Музичка култура
Фармацеутско –

60
30
30

технолошке
операције и
10
11

поступци
Ликовна култура
Масажа
УКУПНО

30
90

120

60

30
30
120

60

ЧАСОВА

17

60

60

60

60

60

300

негом
Хирургија са

10.
11.
12.
13.

негом
Тотална протеза
Кинезиологија
Фармацеут.тех.
Парцијална

14.

протеза
Ортодонтски

15.

апарати
Дерматологија са

16.
17.

негом
Естетска нега
Естетска

30

30

30
30
30

30
30
30

30

30

60

30
60

120

30
150
30

30

60

60

60

60

30

60

30

30

30

30

УКУПНО ГОДИШЊЕ

9.

УКУПНО

7.
8.

деце
Педијатрија са н
Интер.мед.са

Зубни техничар

протетика
Васпитање и нега

Козметички техничар

6.

Медицинска сестра васп.

нег
Фиксна

Медицинска сестра – тех

5.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Медицинска сестра – тех

2.
3.
4.

терапија
Здрав. нега деце
Здрав. нега
Неуропсих. са

30

УКУПНО

Физикална

Зубни техничар

1.

Физиотерапеут. техничар

ПРЕДМЕТИ

Педијатријска сестра тех

БР.

РАЗРЕД И ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Фармацеутски техничар

НАСТАВНИ

Медицинска сестра – тех.

Р.

30

30

30
60

60
60

30

30

60

60

30

30

30
30
60
30

60

60

60

30

30

30

60
30

60
30

60
30

570

870

30
30
60

хирургија са
негом
УКУПНО

60

60

60

60

60

300

120

120

90

120

120

ЧАСОВА
Укупно часова у блоку од ПРВОГ до ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА има 1620.

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ПО
РАЗРЕДИМА
18

Изборни наставни
предмети
1.
Верска
2.

настава
Грађанско

Први разред
нед.
год.

Други разред
нед.
год.

Трећи разред
нед.
год.

Четврти разред
нед.
год.

Укупно
нед. год.

1

35-37

1

35

1

35

1

30

4

135-137

1

35-37

1

35

1

35

1

30

4

135-137

васпитање

19

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ, ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
ДОПУНСКИ И ПРИПРЕМНИ РАД:
Циљ: омогућити ученицима који заостају у савлађивању образовно – васпитних садржаја да се лакше укључе у
редовни образовно – васпитни процес.
Задаци:
ближе одређивање програмских садржакја у којима ученици не постижу добре резултате
савлађивање утврђених садржаја треба ускладити са потребама и могућностима ученика за које се организује
овакав рад
пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања
Припремни рад се остварује за ученике који полажу разредни или поправни испит и матурски испит. Допунски
рад се организује за ученике који заостају у савлађивању образовно – васпитних садржаја у редовној настави.
Пре издвајања ученика задопунски рад треба утврдити узроке и тешкоће које ученици имају у савлађивању
градива. У самом идентификовању ученика учествују одељењски старешина , предметни наставник, педагошкопсихолошка служба, одељењска заједница. Допунски рад треба по правилу организовати у току читаве наставне
године, с тим што за неке ученике или групе ученика може да траје дуже или краће време зависно од узрока
заостајања и потребног времена за савладавање садржаја редовне наставе.
Припремни рад за поправни испите се организује јунском или августовском испитном року, а припремни рад за
завршне разреде у јунском испитном року.
Треба оријентационо планирати садржаје за сваки разред.

ДОДАТНИ РАД:
Циљ: омогућити одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и вештине из
наставних области предмета у складу са својим интересовањима и склоностима као и да подстиче ученике на
самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању
за даље самообразовање.
Задаци:
задовоњавање индивидуалних особина ученика, склоности, инетресовања и способности за учење;
подстицање индивидуалног развоја ученика
проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета
идентификовање обдарених и талентованих ученика
Садржаји додатног рада полазе од наставног плана и програма, али се сходно инетресовањима и потребама
ученика проширују, продубљују и допуњују новим садржајима.
Додатним радом треба обухватити ученике који постижу изузетнерезултате у савладавању садржаја програма,
који показују инетресовање за проширивање и продубљивање знања и вештина. Одељењски старешина ,
предметни наставник, педагошко-психолошка служба, одељењска заједница ученикапредлажу ученике за
укључивање у додатни рад. Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног
распореда часова образовно-васпитног рада. при организовањеу додатног рада треба водити рачуна о
просторним, материјалним и организацијским могућностима школе као и о томе које време одговара ученицима
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и наставницима. У остваривању наставник користи најразноврсније методе, поступке и облике рада који ће
ученицима омогућити да њихове креативне способности и интересовања максимално дођу до изражаја.
Наставник треба да упућује ученике да се самостално служе литературом, приручницима и садржајима са
интернет страница.
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ

Ради јачања образовно – васпитне делатности школе , подстицања индивидуалних склоности и интересовања,
правилног коришћења слободног времена, као и богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и
неговања другарства и пријатељства, школа реализује слободне активности, које се, по правилу , спроводе кроз
рад у секцијама.
Слободне активности представљају ваннаставни обликрада школе. Непосредан образовно- васпитни циљ
ученичких слободних активности јесте да допринесе развоју личности на образовном, сазнајном, креативном,
друштвеном и личном плану.
Задаци слободних активности су:
-проширење и продубљивање, каом и стицање нових знања и умења, а према интересовањима ученика
-задовољавање специфичних интереса ученика уз активно усмеравање њихових склоности , интересовање и
подстицање професионалног развоја.
-мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад
-омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације , као и других услова да самостално користе
слободно време и организују духовни , културни и друштвени живот у средини у којој живе и раде.
Слободне активности су многобројне и разноврсне и омогућавају укључивање сваког ученика у поједине облике
рада. Планови рада стваралачких слободних су саставни део Школског програма и Годишњег плана рада школе.
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АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД,
САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ
ДУХА
Развијање способности за решавање проблема као и комуникација, тимски рад самоиницијатива и подстицање
предузетничког духа су вештине које су веома битне за одрастање и квалитет живота наших ученика и школа се
брине на разне начине :кроз часове грађанског васпитања, одељењске заједнице, кроз рад Ученичког парламента
и све његове активности, пружањем подршке ученицима у свим сегментима њиховог живота(као битне кључне
области у квалитета кроз самовредновања рада школе), у координацији са родитељима, са локалном
самоуправом као и кроз наставне и ваннаставне активности. У свом превентивном деловању усмерени смо на
оснаживање младих кроз развијање њихових социјалних вештина. Такође се трудимо да утичемо на постизање
позитивних промена кроз стварне ситуације. Из живота младих- на пример како изаћи на крај са негативним
осећањима и притиском вршњака, како променити ствари око себе које нам сметају, како другима дато до знања
да ја важно да слушају и чују. Социјалне вештине се уче највише из посматрања и интерреакције са људима у
непосредној околини (породица, школа, група вршњака). Такође треба научити младе људе како да изаберу
„одговарајуће“ понашање да би могли да изађу на крај са проблемима карактеристичним за њихов узраст.
Врло је важно да особа задржи самоконтролу и остане мирна када се суочава са различитим стресним
ситуацијама. Да не би беспотребно повредили неког или неко повредио њих млади треба овладају вештинама
мирниг решавања и трансформације сукоба. Такође треба да се користе и вештинама позитивног и самосталног
размишљања у сврху доношења сопствених процена и мудрих животних одлука. Знати како одредити животне
приоритете или оне који се односе на неку ситуацију такође доноси мудријем одабиру сопствених животних
одлука велика је вештина за младог човека. Позитивно размишљање може победити тренутни осећај неуспеха ,
а оно мења понашање и расположење и изграђује самопоштовање. Добра комуникација као и рад у тиму утиче
на развијање самопоуздања код младих као и самосвести о врдностима које поседују . упражњавање тимског
рада код младих особа развија самоиницијативу у сагледавању и решавању одређених проблема везаних за
њихов узраст. Кроз рад у тиму својих вршњака млада особа ће лакше исказати своје мишљење ,али и
прихватити туђе односно мишљење својих вршњака. Али свакако и треба тада да покаже вештину самосталног
размишљања. Доношење самосталних одлука и решавање разних проблема се исказује кроз рад у Ученичком
парламенту. Предузетнички дух се најбоље развија кроз групни рад где се доносе одређене одлуке, начин
решавања разних ситуација и прате се резултати рада и активности. Ученици козметичког смера су свој
предузетнички дух изразили кроз рад у козметичком салону уз подршку наставника.
Похвала и подршка од стране одраслих особа (родитеља, наставника ) младим особама даје подстрек за даље
напредовање и усавршавање као и за доношење правих животних одлука.
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Одељенске заједнице су основне радне јединице ученика. Оне се конституишу на почетку
школске године формирањем одељења и избором председништва. Заједно са одељенским старешином
свака одељенска заједница доноси план рада, користећи понуђени оријентациони план.
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први
ра
зр
ед
1.

Активност

Уводни час: правилник о
понашању у школи и ван
ње.

Начин
реализаци
је

Време

Упућивање о
Септемба
правима,
обавезама,
дужностим
а...
председник
Септемба
одељ.благај
ник,
парламент.

2.

Конституисање
одељењске заједнице.

3.

Разговор о методама и
техникама учења

4.

Први утисци о новој
школи

давање
Септемба
предлога за
р
побољшањ
е успеха
разговор
Септемба
р

5.

Изостајања са наставе и
значај редовног
похађања часова.

Анализа ,
дискусија,
предлози

6.

тема: Да ли учимо
редовно и који су наши
мотиви учења.

Излагање ,
Октобар
разговор,
дискусија...

7.

Утврђивање потреба за
допунском и додатном
наставом

дискусија и
давање
предлога

8.

тема:
разговор,
Октобар
Понашање на јавним
дискусија...
местима, изласци, забава

9.

Разговор на тему по
жељи ученика

Излагање
наведене
теме,
разговор,

Октобар

10

Како међусобно
сарађујемо, другарство

Примена
социометр
ијско
поступака,

Новембар

11.

тема:
Животна средина,
чувамо ли је?

Излагање,
Новембар
разговор,
дискусија...

12.

Разговор о изостајању са Разговор,
наставе
предлози,
договори

Октобар

Октобар

Новембар
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13.

тема:

разговор,

Новембар

Место

Извршиоц
и

Учионица Одељењски
стареш
ина
Учионица Одељењски
стареш
ина и
учениц
и
Учионица Одељењски
стареш
ина и
педагог
Учионица Разредни и
учениц
и
Учионица Одељењски
стареш
ина
Учионица Одељењски
стареш
ина и
учениц
и
Учионица Одељењски
стареш
ина и
учениц
и
Учионица Одељењски
стареш
ина и
учениц
и
Учионица Одељењски
стареш
ина и
учениц
и
Учионица Одељењски
стареш
ина и
психол
ог
Учионица Одељењски
стареш
ина и
учениц
и
Учионица Одељењски
стареш
ина и
учениц
и
Учионица Одељењски

Оријентациони план рада за 2. разред
Р.Б.

Активност

1.

Уводни час:
правилник о
понашању у школи
и ван ње

2.

Конституисање
одељењске
заједнице

3.

Осврт на успех у
прошлој школској
години.

4.

Да ли сам
правилно изабрао
занимање

5.

Разматрање
изостајања са
наставе и значај
редовног похађања
часова.

6.

Разговор на тему:
Да ли учимо
редовно и који су
наши мотиви
учења
Предавање на
тему:
Болести
зависности:
алкохолизам,
наркоманија,
пушење
Разговор на тему:
Понашање на
јавним местима,
изласци, забава ван
школе

7.

8.

9.

Разговор на тему:
Пожељне и
непожељне
особине личности

10

Установљавање
међусобних односа
у одељењу

Начин
реализације
Подсећање
ученика о
правима,
обавезама,
дужностима.
..
Избор
председника
, благајника,
представник
ау
ученичком
парламенту
Анализа
разговор и
предлози за
побољшање
успеха
Анкета, разговор

Време

Место

Извршиоци

Септембар

Учионица

Одељењски
старешина

Септембар

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици

Септембар

Учионица

Одељењски
старешина и

Септембар

Учионица

Одељењски
старешина,

Анализа
документац
ије,
слушање,
давање
предлога
Излагање
наведене
теме,
разговор,
дискусија...
Излагање
наведене
теме,
решавање
проблемски
х ситуација,

Октобар

Учионица

Одељењски
старешина
ученици

Октобар

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици
одељења

Октобар

Учионица

Вршњачки
едукатори
ученици
одељења

разговор,
дискусија...

Октобар

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици

Излагање
наведене
теме,
разговор,
дискусија...
Примена
социометриј
ског
поступака,
графички
приказ

Октобар

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици
одељења

Новембар

Учионица

Одељењски
старешина и
психолог
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Оријентациони план рада одељењске заједнице за 3. разред
Р.Б.
1.

2.

3.

Активност

Начин
реализације
Упознавање ученика Информисање о
о основним
правима,
карактеристикама и
обавезама,
нормама кућног реда. одговорностима,
дужностима
ученика, редара
Конституисање
Избор
одељењске
председника,
заједнице,план рада и благајника,
договор о екскурзији представника у
парламенту
Разматрање
Разговор,
проходности
планирање шта
занимања и информи уписати...

Време

Место

Извршиоци

Септембар

Учионица

Одељењски
старешина

Септембар

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици

Септембар

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици

разговор,примен Септембар
а правилника,
договор...
Предавање,
Октобар
разговор,
дискусија

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина,
психолог
школе

4.

Похађање наставе и
правдање изостанака

5.

Увиђање проблема
адолесцентног
периода и односа
међу половима.

6.

Предавање на тему:
Васпитање, морал и
култура у
комуникацијама

Излагање
наведене теме,
давање
предлога,..

Октобар

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици
одељења

7.

Проблеми
савременог света у
заштити и
унапређењу животне
средине.

давање
Октобар
предлога, израда
паноа,
самосталан рад
ученика

Учионица,
хол школе

Одељењски
старешина и
ученици
одељења

8.

Укључивање ученика
у додатну наставу и
секције

Разговор,
Октобар
дискусија,
давање предлога

Учионица

Одељењски
старешина

9.

Улога ученичког
парламента у раду
школе
Дежурство у школи и
значај те активности

Разговор,
Новембар
дискусија,
давање предлога
давање
Новембар
одговора,разгов
ор
Излагање
Новембар
наведене теме,
дискусија

Учионица

Одељењски
старешина,
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина и
психолог
школе

10.
11.

Предавање на тему:
Ментално здравље и
како га сачувати.
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Учионица

Учионица
Учионица

12.

Предавање на тему:
Болести
зависности,наркома.
Разговор на тему:
Задовољство
занимањем које
изучавамо.
Разговор о
проблемима на
вежбама и блок
настави
Јесам ли задовољан
успехом у
школи,изостајање
Наше понашање у
кући, школи, улици
са друговима.

Радионичарски
Новембар
рад, израда
паноа, дискусија
Излагање
Децембар
наведене теме,
дискусија

Учионица

Откривање и
отклањање
узрока
проблема...
Дискусија,
предлози

Децембар

Учионица

Одељењски
старешина,
ученици

Децембар

Учионица

Одељењски
старешина

Дискусија

Децембар

Учионица

Одељењски
старешина
ученици

17.

Улога Св. Саве у
српском народу

Сређивање
Јануар
паноа у
учионици и холу

Школа

18.

Учешће у слободним
активностима и
социјална клима у
разреду.
Припреме за
прославу Дана
школе

Организовање
хора, секција,
спортских
такмничења...
Учешће у
прослави
сређивање
паноа,
презентације
Разговор о току
припрема

Фебруар

Школа и
ван ње

Фебруар

Учионица,
хол...

Одељењски
стареши
на,
ученици
Одељењски
старешина и
ученици
одељења
Одељењски
старешина,
ученици

Фебруар

Учионица

Март

Кабинет,уч
ионица,хол

Март

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици
одељења.

Март

Учионица

Март

Учионица

Одељењски
старешина и
ученици
одељења
Одељењски
старешина и
ученици
одељења

Април

Учионица

13.

14.

15.
16.

19.

20.

Разговор о
екскурзији

21.

Припреме за
прославу Дана школе

22.

23.

24.

25.

сређивање
паноа,презентац
ије...
Разматрање резултата Анализа
на школском
документације,
такмичењу и договор разговор,
о даљим
давање
активностима
предлога,
Анализа посећености Разговор,
часовима допунског
давање
и додатног рада
предлога,
договарање
Разговор о
Разговор,
реализацији блок
давање
наставе и вежби и
предлога,
евентуалним
договарање
проблемима
Однос младих према Излагање
учењу Учење за
наведене теме,
оцену или знање?
дискусија
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Учионица

вршњачки
едукатори,
ученици
Одељењски
старешина
ученици

Одељењски
старешина,
ученици
Од.стареши
на,ученици

Одељењски
старешина и
ученици

26.

ИНТЕРНЕТпредности
имане;друштвене
мреже:изазови и
опасности

Излагање
наведене теме,
дискусија

Април

Учионица

Одељењски
старешина и
психолог

27.

Како побољшати
успех?

Април

Учионица

28.

Утисци са екскурзије

Дискусија,
тражење
решења
разговор

Мај

Учионица

29.

Тема по избору
ученика

Мај

Учионица

30.

Разговор на тему:
Љубав, љубомора,
отуђење агресивност

Давање
предлога,
расподела
задужења...
израда паноа,
дискусија,

Одељењски
старешина и
ученици
Одељењски
старешина ,
ученици
Одељењски
старешина и
ученици

Мај

Учионица,
хол

Одељењски
старешина и
ученици

31.

Проблем изостајања
са наставе

Мај

Учионица

Одељењски
старешина
ученици

32.

Како смо задовољни
успехом, понашањем
на крају школске
године?

Анализа
резултата,
извештај,
дискусија
Анализа
резултата,
извештај,
дискусија

Јун

Учионица

Одељењски
старешина
ученици

28

Програми
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма: Културне активности
Циљ програма: Укључивање ученика у културне амнифестације (школске, градске и окружне)
Задаци програма: Посета, ангажовање и осмишљавање културних програма и манифестација
Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

Број часова

Разред

теме
1.

Дечији новембарски салон визуелних

Израда, селекција и предаја ликовних радова у

2

Сви

уметности – манифестација на нивоу

односу на пропозиције конкурса Градске галерије

2.

Рашког округа
Посета сталној поставци Народног

Краљево
Стручно вођење и усмена евалуација у самом музеју

2

ученици школе
1-4

3.

музеја Краљево
Поставка школске изложбе дечијих

Селекција, организација и физичко постављање

12

1-4

4.

радова
Посета поставци Новембарског салона

радова
Стручно вођење и усмена евалуација у самој галерији

2

1-4

заинтересовани

визуелних уметности у градској
5.

галерији- међународна изложба
Организација дана школе (ликовно,

Биће накнадно уписан када буде договорен програм

10

1-4

6.

музичко, српски језик и књижевност)
Организација Светосавске приредбе

-муз.-драмска секција-вокално-инструментални

5

1-4

састав,-рецитатори

30

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма:ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
Циљ програма:Пружање подршке младима да боље разумеју себе и своје потребе,да науче да уче ради напредовања у будућој професији.
Задаци програма: 1.Да упознају своје могућности и ускладе своје циљеве.
2.Да схвате процес рада изабраног занимања.
3.Да упознају свет рада и своје место у њему.
4.Да се оспособе за управљањем властитом каријером.
Редни
број

Садржај рада

теме
I

ЛИЧНИ РАЗВОЈ ПОЈЕДИНЦА

Начин остваривања програма

1.Разумевање сопственог

+Испитати интересовања ученика и упоредити их са

развоја,постигнућа и способности.

школским успехом ученика – анкета
+Вођење разговора са ученицима који су показали

Број часова

Разред

5

Први разред

10

Први разред

неслагање.
2.Упознавање ученика са методама и

+Предавања на тему и праћење ефеката истог –анкета

техникама успешног учења.

и праћење евиденције.

3.Успостављање и анализирање личних

+Тестирање способности,интересовања и мотивације

циљева и планова ученика другог

ученика другог разреда.

5

Први разред

10

Други разред

2

Други разред

разреда.
4.Разумевање образовања и

+Предавање на дати задатак.

професионалног интересовања.
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Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

5.Саветовање за избор занимања.

+На основу анкете,тестова,успеха и интересовања

Број часова

Разред

теме
30

Трећи разред

10

I ,II I III разред

8

Трећи разред

10

Четврти разред

саветовање за избор будућег позива.
II

ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ ЗА
ДАЉЕ УЧЕЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ
1.Упознавање са светом рада у

+Направити поинт презентацију.

здравственој струци.
2.Утицај цене рада на изабрану
III

+Предавање на дату тему и анкета.

професију.
ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ВЛАСТИТИОМ КАРИЈЕРОМ
1.Оспособљавање ученика за

+На часовима српског језика и књижевности.На

пријављивање на конкурс за

часовима одељењске заједнице- размена

запошљавање и за даље образовање.

информација.

2.Разумевање захтева послодавца у

+Поинт презентација

8

Четврти разред

+Директна комуникација и дијалог.

8

Трећи и четврт.

погледу знања,вештина и способности.
3.Оспособљавање заинтересованих
ученика за вођење интервјуа.

разред
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма: Заштита животне средине
Циљ програма: Стицање основних знања о еколошким законитостима, продубљивање стечених знања из екологије, уочавање функционалне повезаности живе и
неживе природе, упознавање са начинима загађивања животне средине и мерама које су неопходне преузети у циљу заштите
Задаци програма: Ученици кроз реализацију овог програма треба да науче да ограничени природни ресурси, нарочито биолошки, брзо и ноповратно се губе и треба да
одговоре на питање могу ли се, и колико дуго, природа и биосфера опирати агресивној амбицији човека да њима потпуно овлада и да их максимално искоришћава,
уместо да их рационално користи

Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

теме
1.

Уређење и одржавање зелене површине

Ангажовање ученика у уређењу и одржавању

око школе

школског дворишта (засађивање цвећа у жардињерама испред школе, засађивање нових стабала,
исецање оштећених грана на стаблима дрвећа,

Број часова

Разред

5 часова

I и III

2 часа

I и III

прикупљање отпадака)
2.

Изложба фотографија, цртежа и

У холу школе или у школском часопису ученици

литералних радова на тему угрожавања

излажу своје фогографије, цртеже или литералне

животне средине

радове на тему угрожавања животне средине на
територији нашег града или још уже у оквиру самог
школског дворишта
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Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

теме
3.

Праћење и регистровање промена у

Професор организује предавање о начинима како

локалној животној средини настале

могу да се прате промене у животној средини.

деловањем човека

Ученици на основу својих теоријских знања врше
практично испитивање на територији града Краљева.

Број часова

Разред

5 часова

I и III

5 часова

I и III

5 часова

I и III

Резултате својих истраживања представљају на
4.

Загађивање ваздуха

следећем састанку и организују се дискусије
Организује се дискусија о значају очуваности
нормал-ног састава ваздуха и последицама које има
загађи-вање ваздуха на здравље људи при чему
ученици могу да направе корелацију са стручним
предмети-ма. Анализирају се термини смог,
фотосмог, ефекат стаклене баште. Ученици у сарадњи
са стручним установама из нашег града дају
незванични приказ квалитета ваздуха који удишемо,
анализирају најчешће загађиваче ваздуха и на крају
износе своје предлоге о начинима заштите ваздуха

5.

Загађивање вода

Предавање о загађивању вода који представља један
од највећих проблема биосфере са несагледивим
последицама. Уз стручну помоћ установа Водовод и
Завод за јавно здравље Краљево ученици износе
податке о физичком, хемијском и биолошком стању
вода на територији нашег града. Истражују који су
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Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

Број часова

Разред

2 часа

I и III

1 час

I и III

теме
највећи загађивачи и дају предлоге у циљу
спречавања даљег загађивања вода
6.

Загађивање земљишта

Презентација о начинима и штетности загађивања
земљишта на саму природу, биљке, животиње и
човека

7.

Прикупљање папира, стакла и других

Организовање акције прикупљња сировина на нивоу

секундарних сировина

средњих школа у циљу чишћења животне средине и
укључивање отдадних материјала у процесе
рециклирања
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма: Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програм превенције других облика ризичног понашања
Циљ програма: унапређење квлитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине и мера интервенције у ситуацијама када се
јавља насиље
Задаци програма: -едукација о проблемима насиља
-уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи
-тимски рад на смањењу појаве насиља у школи
-комуникација са надлежним службама
Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

Број часова

Разред

теме
1.

Појам и врсте насиља, како их препознати и

Презентација

2

Први разред

дефинисати

Час одељењског старешине

Превенција насиља, злостављања и

Час грађанског васпитања
Предавање

2

Први разред

занемаривања

Час одељењског старешине

Интервенције у случајевима насиља

Час грађанског васпитања
Предавање

2

Први разред

10

Сви разреди

2.

3.

Час одељењског старешине
4.

Формирање унутрашње заштитне

Час грађанског васпитања
Едукативне радионице, трибине

мреже(вршњачки тим, тим за заштиту деце од
5.

насиља, злостављања и занемаривања)
Ажурирање паноа- кућни ред, правила

Рад у групама

Трећи и

понашања у школи

четврти разред
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Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

теме
6.

Формирање спољашње мреже(сарадња са

Саветодавни рад, интервенције у случају

Центром за социјални рад, Полицијском

насиља

управом, школским полицајцем)

37

Број часова

Разред

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма: школски спорт
Циљ програма: Постизање вишег нивоа физичке спреме код ученика.
Задаци програма: Развијање такмичарског духа, омогућити ученицима правилан раст, развој и држање тела у њиховом каснијем стручном усавршавању.
Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

Број часова

Разред

теме
1

Кошарка – омладинци, омладинке

Увежбавањем техничко-тактичких елемената
8

I, II, III

6

I, II, III, IV

фудбалске игре: кретање у одбрани, вођење лопте,

8

I, II, III, IV

кошаркашке игре: став, кретање, вођење лопте,
2

Одбојка – омладинци, омладинке

продор, шут.
Увежбавањем техничко-тактичких елемената
одбојкашке игре: став и кретање у одбрани, став у

3

Мали фудбал - омладинци, омладинке

блоку, полазак у смеч (напад), сервис.
Увежбавањем техничко-тактичких елемената

4

Спортска гимнастика - омладинци,

додавање и примање лопте
Увежбавањем техничко-тактичких елемената: вежбе

8

I, II, III, IV

5

омладинке
Атлетика - омладинци, омладинке

на справама, вежбе са реквизитима.
Убежбавањем одређених атлетских дисциплина за

6

I, II, III, IV

којим има интересовање у фискултурној сали школе
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма:Сарадња са локалном самоуправом
Циљ програма: да се обезбеде услови за прогресивне и позитивне утицаје чинилаца из друштвене средине на савремено васпитање и образовање деце
Задаци програма: планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења; повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и
активностима; обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе ради побољшавања услова рада ученика и запослених

Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

теме
1.

Сарадња са локалном самоуправом око организовања

Локална самоуправа, у договору са школом, организује превоз ученика до

превоза ученика и наставника

школе као и oбјеката за извођење практичне наставе. Такође, организује
превоз наставника, како би се настава несметано организовала уј школи и
на практичној настави.

2.

3.

Сарадња са локаклном самоуправом око капиталних

Локална самоуправа путем капиталних инвестиција омогућава да се

инвестиција

школске зграде и фискултурна сала одржавају током године

Сарадња са интерресорном комисијом

На предлог школе, а уз сагласност родитеља, интересорна комисија
процењује којим ученицима је потребна додатна образовна, здравствена
или социјална подршка

4.

Сарадња са просветном инспекцијом

Путем континуираног праћења рада школе, просветна инспекција даје
предлоге, указује на недостатке, пружа повратну информацију о тренутном
раду школе, као и о начинима за унапређивање
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Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

теме
5.

Сарадња са локалном самоуправом око стручног

Локална самоуправа финансира одређени број сати стручног усавршавања

усавршавања наставника

наставника, стручних сарадника, директора

6.

Сарадња са локалном самоуправом око награда за

Локална самоуправа организује пријем за ученике генерације и тим

7.

ученике генерације
Сарадња са Заводом за јавно здравље Краљево у циљу

поводом ученици добијају пригодне награде
Лекари специјалисти социјалне медицине и епидемиолози организују

превенције болести зависности

трибине и радионице са циљем бољег упознавања ученика са болестима
зависности

8.

Сарадња са Здравственим центром „Студеница“ и

Лекар гинеколог из Саветовалишта за младе организује трибине и

Саветовалиштем за младе у циљу превенције полно

радионице са темом полно преносивих болести и метода контрацепције

преносивих болести и метода контрацепције
9.

Сарадња са Црвеним крстом из Краљева и организовање

Ученици Медицинске школе учествују у добровољном давању

добровољних давања крви

крви,обележавању светског дана борбе против сиде,светског дана
срца,европског дана борбе против трговине људима,трке за срећније
детињство ,такмичењу прве помоћи,безбедност деце у
саобраћају,превенција болести зависности.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма: Програм сарадње са породицом
Циљ програма: информисаност родитеља освим аспектима школског живота, образовног процеса, закона из области образовања,укључивање у процес одлучивања
Исходи програма: позитивна атмосфера у школи, одсуство конфликта,развијање компетенције родитеља, партнерски однос школе и породице

Садржај рада

Начин остваривања програма

1.

Разматрање годишњег плана рада, предлагање представника родитеља у орган

родитељски састанци, брошура

2.

управљања,упознавање са основним законским актима школе
Упознавање родитеља о улози савета родитеља

родитељски састанак, савет родитеља

3.

Осигурање ученика, екскурзије, униформа

родитељски састанак, савет родитеља

4.

Помоћ родитељима у остваривању васпитне функције породице

предавање, упућивање на литературу,

5.

Анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима

родитељски сатанак, сатанак групе родитеља и

6.

Евалуација рада школе

наставника ,индивидуални разговори
анонимна анкета, кутија за сугестије(сајт школе)

7.

Учешће у организовању и обележавању Дана школе, Савиндана, прославе

састанак , дружење, учешће у тимовима школе

8.

матурске вечери
Едукација родитеља из области правилне исхране, наркоманије, или на другу

едукативне радионице( родитељ експерт )

9.

тему у зависности од интересовања
Формирање простора за индивидуалне разговоре

предавање , школске новине, презентације ученика
наставничко веће, дискусија

10.

Одређивање дана отворених врата

на почетку шлоске године сви наставници дају два
термина за дан отворених врата( пре и после
подне),огласна табла

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
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Назив програма: Програм излета и екскурзија

Циљ програма: Упознавање са културом и културним знанемитостима,упознавање климатских прилика,лековите климе,термалних извора и значај за унапређење
здравља,упознавање начина и живота других људи.
Задаци програма: Развијање позитивног односа према другим културама,националним и естетским вредностима,развијање правилног односа према културној
баштини,развијање другарства и пријатељства међу ученицима,осамостаљивање и развијање одговорности за сопствено понашање.

Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

Разред

1.

Екскурзија на релацији Краљево Охрид

Предавање стручних водича и обилазак знаменитости градова у

III I IV разред

2.

Северна Грчка
Посета фабрици лековитог биља ,, Адонис '' у

којима се налазимо
Стручна екскурзија, предавање, презентација и демонстрација

IV разред

3.

Соко Бањи
Посета пролећном сајму козметике

Стручна екскурзија, предавање, презентација и демонстрација

IV разред

теме
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма: Програм безбедности и здравља на раду
Циљ програма: Развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду
Задаци програма: -утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика
-препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту
Редни
бројтеме
1.

Садржај рада

Начин остваривања програма

Разред

Организовање дежурства наставника и ученика у школи

Дежурство ученика у приземљу школе и наставника

I-IV

на свим спратовима у складу са распоредом који је
Теоријско и практично оспособљавање запослених за безбедан и

истакнут у наставничкој канцеларији
Предавање

здрав рад

Практично извођење

3.

Обезбедидити запосленима одговарајућа средства личне заштите

Провера знања
Набавка средстава личне заштите

4.

Систематски прегледи ученика и наставника

Лекарски преглед

5.

Санитарна обрада ученика смера медицинска сестра-техничар,

Санитарна обрада

2

медицинска сестра-васпитач, педијатријска сестра- техничар као и
6.

7.

наставника здравствене неге
Обрада одговарајућих програмских садржаја из области

Предавање и дискусија на часу одељењског

безбедности и здравља на раду у процесу остваривања образовно-

старешине

васпитног рада
Поштовање и примена Протокола о заштити ученика од насиља,
злостављањаи занемаривања
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив програма: Програм рада ученичког парламента
Циљ програма: Демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно
тичу.
Задаци програма: Лични развој ученика, слобода удруживања, слобода изражавања сопственог мишљења, изградња партнерства са директором школе, стучним
сарадницима и наставницима, развој демократске културе, развој добре комуникације, уважавање различитих аргументација и ставова
Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

Број часова

Разред

теме
1.

Презентација Годишњег плана рада

Метода излагања и образлагања

2

I-IV

школе – посебно рада ученичког

Дискусија

2

I-IV

1

I-IV

4

I-IV

парламента и избор представника у
тимове и тела школе
2.

Презентација посебног протокола за

Презентација

заштиту деце и ученика од насиља,

Дискусија

злостављања и занемаривања у
образовно васпитним установама
3.

4.

Сарадња са тимовима на нивоу школе-

Састанци

извештаји представника парламента

Тимски рад

Сарадња са локалном заједницом и

Групни рад
Састанци

другим организацијама- кооринација

Испитивање потреба

хуманитарних активности

Спровођење акција
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Редни
број

Садржај рада

Начин остваривања програма

Број часова

Разред

5.

Сарадња са спортским секцијама

Организовање спортских хуманитарних турнира

2

I-IV

6.

Учествовање у промоцији школе у виду

Изрда презентације

2

I-IV

презентације преко школских новина и

Сарадња са литерарном секцијом

на нивоу Ученичког парламента других

Рад на тексту, зидним новинама

средњих школа
Сарадња са Ученичким парламентима на

Посета другим школама

4

I-IV

нивом града

Гостовање Ученичког парламента других средњих

8.

Уређење школског простора уз сарадњу

школа
Утврђивање приоритета и потреба и оранизовање

2

I-IV

9.

са секцијама у школи
Извештаји са састанака Школског

акције уређења
Излагање и упознавање са закључцима

1

IV

10.

одбора од значаја за живот и рад ученика
Анализа рада Ученичког парламента и

Сумирање резултата

2

I-IV

мере за побољшање рада

Анкета о задовољству радом Ученичког парламента

теме

7.
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I НАСТАВНИ ПЛАН
за образовни профил Медицинска сестра - техничар

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ

1. Српски језик и књижевност
1.1. __________ језик и књижевност *
2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик
4. Физичко васпитање
5. Математика
6. Рачунарство и информатика
7. Историја
8. Музичка култура
9. Физика
10. Географија
11. Хемија
12. Биологија
13. Социологија са правима грађана
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму
2.
образовног профила**
Укупно А1+Б
Укупно

I РАЗРЕД
недељно
годишње

II РАЗРЕД
недељно
годишње

III РАЗРЕД
недељно
годишње

IV РАЗРЕД
недељно
годишње

Т В ПН Т

Т

Т

Т

В ПН Б

19 2
3

646 68
102

3

В ПН

Т

В ПН Б

В ПН

Т

В ПН Б

В ПН

Т

В ПН Б

УКУПНО
годишње
Т

В

ПН Б

68

30

Σ

30 13
3

455
105

11
3

330
90

9
3

270
90

1701
387

387

102

3

105

3

90

3

90

387

387

2

68

2

70

2

60

2

60

258

258

2

68

2

70

2

60

2

60

258

258

2

68

2

70

2

60

2

60

258

258

2

68

2

70

2

60

2

60

258

2
2

68

258
68

68
68

2

68

68
30

2

68
30

2

70

1799

30

138

138

68

68

68

2

68

68

68

2

68

138

138

60

60

2

1

34

1

34

20 2

680 68

22

778

70

1

35

1

35

30 14

490
14

490

47

2

60

3

96

3

90

255

255

1

30

1

30

129

129

2
12
(14**)

60
360
(420**)

2
10
(12**)

60
300
(360**)

12
(14**)

360
(420**)

10
(12**)

120
1830
68
(1950**)
300
(360**)

30
1928
(2048**)

120
1928
(2048**)

НАСТАВНИ ПЛАН
I НАСТАВНИ ПЛАН за образовни профил Медицинска сестра - техничар
I РАЗРЕД
недељно годишње

Т В ПН Т
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
1. Анатомија и физиологија
2. Прва помоћ
3. Латински језик
4. Здравствена нега
Укупно А2+Б
Укупно

В ПН Б

8 2

272 68

4

136

60
60

2
2 2
8 2
10

68
68 68
272 68
400

60
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I НАСТАВНИ ПЛАН
за образовни профил Фармацеутски техничар
I РАЗРЕД
недељно годишње
П

II РАЗРЕД
недељно годишње

П

П
Т

А1: ОБАВЕЗНИ

Т В Н Т В Н Б
62 6

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1
Српски језик и књижевност
1.1 __________ језик и књижевност *
2
Српски као нематерњи језик*
3
Страни језик
4
Физичко васпитање
5
Математика

19 2
3
3
2
2
2
2

13
3
3
2
2
2
2

6

Рачунарство и информатика

7

Историја

8

Ликовна култура

2
2

30

В ПН Т

В Н Б

442
102
102
68
68
68
68

П
Т
11
3
3
2
2
2
2

IV РАЗРЕД
недељно годишње

П

В Н Т
363
99
99
66
66
66
66

УКУПНО
годишње

П

В Н Б Т
9
3
3
2
2
2
2

П

ВН Т
252
84
84
56
56
56
56

В ПН Б Т
1684
384
384
256
256
256
256

6
66

В Н Б Σ
3
66

0 1780
384
384
256
256
256
256

66

66
66

66
3
30

9
Физика
10 Географија
11 Хемија
12 Биологија
13 Социологија са правима грађана
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Грађанско васпитање / Верска

2
2
2
2

1.
2.

1

настава
Изборни предмет према програму

7 6
99
99
66
66
66
66
6

III РАЗРЕД
недељно годишње

1

66
66
66
66
33
33

2
2
1
1

68
68
34
34

49

2

66

3

99

1
2

33
66

3
1
2

84
28
56

66
66
134
134
66

0 30
66
66
134
134
66

250

250

128
122

128
122

образовног профила**
Укупно А1+Б

Укупно

20 2

22

66 6
0
756

6

12
30

14

14

476

476

50

396
*

(14

(462

*

**

)
12

)
396
**

(14 )

**

(462 )

280

10

1812
*

*

(336

(1934 66

*

*

10

)
280

(12**)

(336**)

(2030**)

**

(12 )

)
1908

3
0

1908
(2030*
*

)

I Наставни план за образовни профил ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
I РАЗРЕД
недељно годишње

Т В ПН Т В ПН Б
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
9 1
297 33
90
1. Анатомија и физиологија
3
99
33 33
30
2. Фармацеутско технолошке операције и поступци 1 1
2
66
3. Хигијена и здравствено васпитање
2
66
4. Латински језик
60
5. Прва помоћ
1
33
6. Медицинска етика
Укупно A2
9 1
297 33
90
Укупно
10
420

51

52

53

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I НАСТАВНИ ПЛАН
за образовни профил Козметички техничар
недељно
Т

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ

В

ПН

Т

В

III РАЗРЕД
недељно
годишње

IV РАЗРЕД
недељно
годишње

Т

Т

Т

В ПН

В ПН Б

В ПН

Т

В ПН Б

В ПН

Т

В ПН Б

Т

В ПН Б

442

11

352

9

270

3

102

3

96

3

90

387

387

3

99

3

102

3

96

3

90

387

387

2

66

2

68

2

64

2

60

258

258

2

66

2

68

2

64

2

60

258

258

2

66

2

68

2

64

2

60

258

258

2

68

2

64

2

60

258

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

66

30

1787

258
66

66

2

66

2

66

66

66

66

66

2

66

66

66

2

66

2

68

134

134

2

66

2

68

134

134

2

64

64

64

1

33

1

34

3

96

3

90

253

253

1

33

1

34

1

32

1

30

129

129

2

64

2

60

124

124

12
(14**)

384
(448**)

10
(12**)

300
(360**)

1820
(1944**)

30

20

Укупно

66
2

1691 66

Σ

99

Укупно А1+Б

30 13

Т

УКУПНО
годишње

3

2

627 66

ПН Б

II РАЗРЕД
недељно
годишње

1. Српски језик и књижевност
1.1. __________ језик и књижевност *
2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик
4. Физичко васпитање
5. Математика
6. Рачунарство и информатика
7. Историја
8. Ликовна култура
9. Физика
10. Географија
11. Хемија
12. Биологија
13. Социологија са правима грађана
1. Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму
2.
образовног профила**

19 2

I РАЗРЕД
годишње

2
22

660

66
756

30

30

14

476
14

476

54

12
(14**)

384
(448**)

10
(12**)

300
(360**)

66

30

1916
(2040**)

30

1916
(2040**)

НАСТАВНИ ПЛАН за образовни профил Козметички техничар
I РАЗРЕД
недељно годишње

Т В ПН Т
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
1 Анатомија и физиологија
2 Масажа
3 Хигијена и здравствено васпитање
4 Латински језик
5 Прва помоћ

В ПН Б

8 2

264 66

3
1 2
2
2

99
33 66
66
66

90
30

60

УкупноA2

8 2

264 66

Укупно

10

420

90

55

56

57

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА, ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА
ПОСТИГНУЋА,
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА

58

ПРВИ РАЗРЕД

59

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Српски језик и књижевност
Разред:I1, 2, 4
Образовни профил: медицинска сестра- техничар, фамацеутски техничар, физиотерапеутски техничар
Наставник: Јелена Вељовић

Редни
број

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

Увод у проучавање

Увођење ученика у

књижевног дела

свет књижевног дела и
књижевност као науку
и уметност.

Ученик ће бити у стању да:
разликује врсте уметности и
њихова изражајна средства

Најчешче методе су
дијалошка, рад на
тексту. Облик рада је
најчешће фронтални али

објасни појам и функцију

и групни и

књижевности као уметности и

индивидуални.

однос књижевности и других

Усвојена је препорука за

уметности

коришћење позоришних

наведе научне дисциплине које
се баве проучавањем
књижевности
познаје књижевне родове и

60

представа у обради
неких дела.

Број часова
по
наставној
теми
15

Редни
број

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

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
2.

Књижевност старог

Упознавање ученика

вреднује га
Ученик је способан да:

Најчешче методе су

века

са митологијом,

објасни значај митологије за

дијалошка, рад на

репрезента-тивним

античку књижевност и развој

тексту. Облик рада је

делима старог века и

европске културе

најчешће фронтални али

њиховим значајем за

наведе имена аутора, називе

и групни и

развој европске

обрађених дела и класификује

индивидуални.

културе.

их по културама којима
припадају, књижевним родовима
и врстама
тумачи и вреднује уметничке
чиниоце у обрађеним делима

61

35

Редни
број

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

објасни универзалне поруке
књижевности старог века.

3.

Средњевековна
књижевност

Ученик ће моћи да:

Најчешче методе су

Упознавање са

наведе најзначајније споменике

дијалошка, рад на

споменицима

јужнословенске културе, језик,

тексту. Облик рада је

јужнословенске

писмо и век у ком су настали

најчешће фронтални али

културе, развојем

именује ауторе и дела

и групни и

писма и језика, делима
средњовековне
књижевности

разуме поетику жанрова

29

индивидуални.

средњовековне књижевности
лоцира обрађене текстове у
историјски контекст
објасни значај средњовековне
књижевности за српску културу
анализира изабране текстове уз
претходно припремање путем

4.

Народна књижевност

Указивање на народну

истраживачких задатака
Ученик ће моћи да:

Најчешче методе су

књижевност као израз

разликује лирске, епске и

дијалошка, рад на

62

15

Редни
број

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

колективног мишљења
и осећања, ризницу
народних обичаја,
кодекс етичких норми

лирско-епске песме

Број часова
по
наставној
теми

тексту. Облик рада је

уочи одлике усмене уметности
речи (колективност,
варијантност, формулативност)

најчешће фронтални али
и групни и
индивидуални.

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
5.

6.

Хуманизам и

Упознавање са

историјске чињенице
Ученик ће бити способан да

ренесанса

поетиком хуманизма и

примени правила одвојеног и

дијалошка, рад на

ренесансе, њеним

састављеног писања речи у

тексту. Облик рада је

најзначајним

складу са језичком нормом.

најчешће фронтални али

Општи појмови о

Најчешче методе су

представницима и

и групни и

књижевним делима.
Указивање на

индивидуални.
Најчешче методе су

Ученик ће моћи да:

63

3

8

Редни
број

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

језику

проучавање језика као
објасни функцију језика и појам

тексту. Облик рада је

са његовом

језичког знака

најчешће фронтални али

друштвеном
условљеношћу и
историјским развојем

по
наставној
теми

дијалошка, рад на

система, упознавање
функцијом,

Број часова

разуме природу модерног
књижевног (стандардног) језика

и групни и
индивидуални.

наведе фазе развоја књижевног
језика до 19. века
наведе дисциплине које се баве
проучавањем језичког система

Напомена: Медицинска сестра- техничар има 105 часова, док фамацеутски техничар и козметички техничар имају 102 часа годишње. Ови смерови имају по један час
мање у 1, 2 и 3. теми.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Српски језик икњижевност
Разред: I
Образовни профил: медицинска сестра- васпитач, зубни техничар
Број часова: 105
Наставник: Милица Милетић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Увод у проучавање књижевности

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Развијање

разликује врсте уметности и

Oблици рада:

способности

њихова изражајна средства

-фронтални облик

мишљења и критичког
става ученика према
стварности.
Упознавање структуре
књижевног текста,

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

функције

наведе научне дисциплине које

књижевности и

се баве проучавањем

повезаности

књижевности

књижевности са

познаје књижевне родове и

65

-групни облик
Методе рада:
-монолошко- дијалошка
метода
-рад на тексту

Број часова
по
наставној
теми
17

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

другим уметностима.

врсте и разликује њихове

Усвајање појма

основне одлике

књижевног рода и
врсте.

Број часова
по
наставној
теми

одреди тему, мотив, сиже,
фабулу, лик и идеју у
књижевном делу
износи своје утиске и запажања
о књижевном делу, тумачи
његове битне чиниоце и

2.

Књижевност старог века

Упознавање ученика

вреднује га
Објасни значај митологије за

Oблици рада:

са митологијом,

античку књижевност и развој

-фронтални облик

репрезента-тивним

европске културе

-групни облик

делима старог века и
њиховим значајем за
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

66

Методе рада:
-монолошко- дијалошка
метода
-рад на тексту

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

објасни универзалне поруке
књижевности старог века

3.

Средњовековна књижевност

Упознавање са

наведе најзначајније споменике

Oблици рада:

споменицима

јужнословенске културе, језик,

-фронтални облик

јужнословенске

писмо и век у ком су настали

-групни облик

културе, развојем
писма и језика, делима

именује ауторе и дела

Методе рада:

средњовековне

разуме поетику жанрова

-монолошко- дијалошка

књижевности

средњовековне књижевности

метода

лоцира обрађене текстове у

10

-рад на тексту

историјски контекст
објасни значај средњовековне
књижевности за српску културу
анализира изабране текстове уз
претходно припремање путем
4.

Народна књижевност

Указивање на народну

истраживачких задатака
разликује лирске, епске и

Oблици рада:

књижевност као израз

лирско-епске песме

-фронтални облик

колективног мишљења

-групни облик
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10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

и осећања, ризницу

уочи одлике усмене уметности

народних обичаја,

речи (колективност,

Методе рада:

кодекс етичких норми

варијантност, формулативност)

-монолошко- дијалошка

процењује етичке вредности
изнете у делима народне
књижевности

Број часова
по
наставној
теми

метода
-рад на тексту
дискусија

тумачи ликове, битне мотиве,
фабулу, сиже, композицију и
поруке у одабраним делима и да
упореди уметничку
интерпретацију стварности и
5.

Хуманизам и ренесанса

Упознавање са

историјске чињенице
наведе најзначајније

Oблици рада:

поетиком хуманизма и

представнике и њихова дела

-фронтални облик

ренесансе, њеним
најзначајним
представницима и
књижевним делима

објасни значење појмова
хуманизам и ренесанса

-групни облик
Методе рада:

наводи и на обрађеним делима

-монолошко- дијалошка

образлаже одлике епохе

метода

упореди вредности средњег века
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-рад на тексту

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

са вредностима хуманизма и
ренесансе
објасни значај уметности
хуманизма и ренесансе за развој
европске културе и
цивилизације

6.

Барок и класицизам

Упознавање одлика

наведе најзначајније

Oблици рада:

стила барока и

представнике и њихова дела

-фронтални облик

класицизма, мотива и
тема унутар овог
правца у Европи и код

објасни значење појмова барок
икаласицизам

-групни облик
Методе рада:

нас. Препознавање

наводи и на обрађеним делима

-монолошко- дијалошка

европских тенденција

образлаже одлике епохе

метода

ове епохе у
књижевним појавама
наше књижевности.

упореди вредности хуманизма и
ренесансе са вредностима
барока и класицизма
објасни значај уметности барока
и класицзма за развој европске
културе и цивилизације
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-рад на тексту
дискусија

6

Редни
број
теме
7.

Назив наставне
теме

Лектира

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Развијање љубави

-развија навику читања

Oблици рада:

према књижевној

књижевно уметничких дела

-фронтални облик

уметности.

-самостално тумачи структуру и

-групни облик

Проширивање опште

уметничке вредности

културе, неговање

књижевног дела

Методе рада:

читалачких навика и

-заузима сопствени став према

-монолошко- дијалошка

оспособљавање

поступцима јунака у

метода

ученика за

књижевним остварењима

-рад на тексту

истраживачко и стално

Број часова
по
наставној
теми
7

дискусија

читање.
8.

Језик

Усвајање знања о
језику као систему
знакова и језику као

уме да се служи правописом
разликује гласовне алтернације

Oблици рада:
-фронтални облик
-групни облик

друштвеној и

влада акценатским гласовним

историјској појави.

системом књижевног

Методе рада:

Усвајање знања о

(стандардног) језика и да га

-монолошко- дијалошка

структури језике,

примењује у говору

метода

фонетике, фонологије,
морфологије и
синтаксе. Развијање
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17

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

језичке културе
ученика.
9.

Култура изражавања

Оспособљавање

опише стања, осећања,

Облици рада:

ученика да користе

расположења, изрази ставове,

-групни

различите облике

донесе закључке у усменом и

-фронтални

казивања и

писаном изражавању

-индивидуални

функционалне стилове

разликује функционалне
стилове
препозна и примени одлике
разговорног и
књижевноуметничког
функционалног стила
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Енглески језик
Разред: 1
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, козметички техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Youth cultute

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање лексичких и

Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему модерног

групни,

оспособљавање за

живота која се тиче њега, служи

у пару

комуникациу на тему

се елементарним вокабуларом

живота младих,

који користи како у писменом

Методе рада:

начина на који они

тако и у усменом изражавању.

комуникативна,

комуницирају, узора,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на садржај,

реалних и виртуелних

информације, сналази се у

усмерена на задатак

вез

непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе локално и лично
али недовољно граматички и

72

Број часова
по
наставној
теми
13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама живота младих, не
правећи велики број грешака ни
у једној од специфичних
2.

What an experience!

Усвајање лексичких и

компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему необичних

групни,

оспособљавање за

догађања служи се

у пару

комуникациу на тему

елементарним вокабуларом на

урбаног

тему хране који користи како у

Методе рада:

живота,необичних

писменом тако и у усменом

комуникативна,

догађаја, хране.

изражавању.

усмерена на садржај,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на задатак

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе локално и лично
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

али недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама живота не правећи
велики број грешака ни у једној
3.

Help

Усвајање лексичких и

од специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на дату тему која се

групни,

оспособљавање за

тиче њега , служи се

у пару

комуникациу на тему

елементарним вокабуларом који

људске природе и

користи како у писменом тако и

Методе рада:

међусобних односа,

у усменом изражавању.

комуникативна,

медицинских и

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на садржај,

емотивних проблема.

информације, сналази се у

усмерена на задатак.

непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство
али недовољно граматички и

74
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишљење
повезујући пређашње теме са
овом, не правећи велики број
грешака ни у једној од
4.

Good job

Усвајање лексичких и

специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

18 – 2

граматичких

информације, може да учествује

ФАРМ.

знања као и

у разговору на тему одабира

оспособљавање за

сопствене каријере и

комуникациу на тему

могућности које му она нуди,

слободних активности,

служи се елементарним

одабира каријере и

вокабуларом који користи како у

интеракције ова два

писменом тако и у усменом
изражавању.
Средњи ниво: разуме сложене
информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство

75

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

али недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама, анализира додатне
факторе који утичу на одабир
каријере као и слободних
активности, не правећи велики
број грешака ни у једној од
специфичних компетенција.

76

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Енглески језик
Разред: 1
Образовни профил: педијатријска сестра -техничар, зубни техничар, медицинска сестра васпитач
Наставник: Весна Милетић, Ивана Главчић, Оливера Косанић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Youth culture

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање лексичких и

Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему модерног

групни,

оспособљавање за

живота која се тиче њега, служи

у пару

комуникациу на тему

се елементарним вокабуларом

живота младих,

који користи како у писменом

Методе рада:

начина на који они

тако и у усменом изражавању.

комуникативна,

комуницирају, узора,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на садржај,

реалних и виртуелних

информације, сналази се у

усмерена на задатак

везa.

непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе локално и лично
али недовољно граматички и
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Број часова
по
наставној
теми
14

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама живота младих, не
правећи велики број грешака ни
у једној од специфичних
2.

What an experience!

Усвајање лексичких и

компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему необичних

групни,

оспособљавање за

догађања служи се

у пару

комуникациу на тему

елементарним вокабуларом на

урбаног

тему хране који користи како у

Методе рада:

живота,необичних

писменом тако и у усменом

комуникативна,

догађаја, хране.

изражавању.

усмерена на садржај,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на задатак

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе локално и лично

78

16

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

али недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама живота не правећи
велики број грешака ни у једној
3.

Help

Усвајање лексичких и

од специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на дату тему која се

групни,

оспособљавање за

тиче њега , служи се

у пару

комуникациу на тему

елементарним вокабуларом који

људске природе и

користи како у писменом тако и

Методе рада:

међусобних односа,

у усменом изражавању.

комуникативна,

медицинских и

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на садржај,

емотивних проблема.

информације, сналази се у

усмерена на задатак.

непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство
али недовољно граматички и
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишљење
повезујући пређашње теме са
овом, не правећи велики број
грешака ни у једној од
4.

Good job

Усвајање лексичких и

специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

граматичких

информације, може да учествује

знања као и

у разговору на тему одабира

оспособљавање за

сопствене каријере и

комуникациу на тему

могућности које му она нуди,

слободних активности,

служи се елементарним

одабира каријере и

вокабуларом који користи како у

интеракције ова два.

писменом тако и у усменом
изражавању.
Средњи ниво: разуме сложене
информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

али недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама, анализира додатне
факторе који утичу на одабир
каријере као и слободних
активности, не правећи велики
број грешака ни у једној од
специфичних компетенција.

81

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: француски језик
Разред:1.
Образовни профил:
Наставник:Александра Ћировић

Редни
број
теме
I

Назив наставне
теме
UN AIR DE FAMILLE

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-отктити ученику

-Уочавање основних одлика

фронтални,

његову способност да

усменог француког

индивидуални, рад у

учи француски језик

-Препознавање у писаној

пару, рад у групи,

-показати ученику да

форми речи и реченица

дијалошка , монолошка,

је француски језик лак

обрађених усмено

вербално текстуал,

, мотивисати га

-Репродуковање кратких

аудио визуелна

смехом, игром

реченица

-пласирати,

-Преписивање краткаих питања

разјаснити и научити

и одговора

ученике неке
транспарентне речи,
кратке дијалоге и

82

Број часова
по
наставној
теми
10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

најчешћеа упутства за
II

LA VIE DES AUTRES

рад на часу
-постаћи ученика да

-Разумевање кратаких дијалога

понавља и усваја

(идентификовање, поздрављање) индивидуални, рад у

кратке дијалоге

-Читање кратких текстова

пару, рад у групи,

-представити ученику

-Описивање неке особе,

дијалошка , монолошка,

фонетске

исказивање личног укуса

вербално текстуал,

специфичности

-Писмено одговарање на питања

аудио визуелна

француског језика

обрађивана усмено

фронтални,

12

-помоћи ученику да
уочи разлике између
говорног и писаног
језика
-показати ученику да
може да чита и да
разуме једноставне
III

C EST BIEN, CHEZ VOUS !

текстове
-научити ученика да

-Разумевање дијалога

фронтални,

се ослања на визуелне

ослањањем на звучне и визуелне

индивидуални, рад у

и звучне трагове

трагове

пару, рад у групи,

-навикавати ученика

-Повезивање текст/текст и

дијалошка , монолошка,

да обраћа пажњу на

текст/слика

вербално текстуал,
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15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

дистинктивне звучне

-Формулисање питања којима се

трагове, једнина и

идентификује неко, описивање

множина

радње

-инсистирати на

-Трансформисање реченица из

усвајању оба кода,

једнине у мниожину и из

писменог и усменог

потврдног у одречни облик

Број часова
по
наставној
теми

аудио визуелна

-навикавати ученика
да самовреднује своја
постигнућа
IV

PARCOURS SANTE

-итегрисати знања

-Самовредновање способности

фронтални,

стечена у прва два

разумевања дијалога као и

индивидуални, рад у

досијеа

професора у ученика у току

пару, рад у групи,

-користити у

кратких размена информација

дијалошка , монолошка,

другачијм контекстима

-Фунционално и глобално

вербално текстуал,

структуре учене

писмено разумевање

аудио визуелна

усмено

-Низање неколико једноставних

-поширити стечена

описних реченица уз визуелну

знања, говорити о

подршку

животињама

-Допуњавање једноставних

-фаворизовати

недовршених реченица

употребу француског
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15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

језика у размени
информација на часу,
током игре
-проверити рауме ли
ученик кратке језичке
ситуације
V

ALLEZ AU TRAVAIL

-проверити да ли се

-Усменоразумевање дијалога,

фронтални,

ученик ослободио

порука, слогана, радијских

индивидуални, рад у

страха и да ли је

порука, квиз питања и одговора

пару, рад у групи,

поправио разумевање

-Глобално и селективно

дијалошка , монолошка,

захваљујући

разумевање типолошки

вербално текстуал,

константним вежбама

иразличитих текстова- парола,

аудио визуелна

слушања

савета, огласа, упитника,

-проверити сналажење

стрипа, упутства за игру...

ученика приликом

-Ситуацијско изражавање-

преласка са писаног на

питање/одговор

усмени језик и

-Придруживање питања

обрнуто

одговарајућем одговору

-разјаснити феномен
везивања и
апострофа
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18

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-форсирати употребу
свих обрађиваних
глагола , повезати
функционисање
наставка зависно од
личне заменице

86

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета:

Немачки језик

Разред:

I1, I4

Образовни профил:

медицинска сестра – техничар, физиотерапеутски техничар

Наставник:

Бранка Спасојевић,Марија Цветаноски

Редни
број
теме

1

Број
Назив наставне
теме

Исходи и стандарди

Начин и поступак

часова по

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

наставној

оспособљавање ученика да

у непознатом тексту

фронтални, индивидуални,

дају информације везане за

препознаје познате речи,

рад у пару, рад у групи;

личне податке, разговарају о

разуме општи садржај и

дијалошка, монолошка,

различитим занимањима,

смисао текста, употребљава

комбинована,

страним језицима, земљама

изразе и реченице да би

демонстративна метода,

и њиховим становницима

изразио своје мишљење, уме

метода писменог рада, рад

да препозна и користи

са књигом

Циљеви наставне теме

теми

Leute

8

граматичке облике у складу са
2

Wir, die Klasse 10A

оспособљавање ученика да

језичким нормама
ученик се у писаној и усменој

фронтални, индивидуални,

усвајају речи везане за

форми изражава у вези са

рад у пару, рад у групи, рад

школу, школске предмете,

темама и ситуацијама везаним

у низу;

распоред часова, временске

за пријатељство, развија свест

дијалошка, монолошка,
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9

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди

Начин и поступак

часова по

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

одреднице – сате и дане у

о тимском раду и

комбинована,

недељи; правилна употреба

солидарности

демонстративна метода,

прошлих времена

3

Die Familie von Julia

метода писменог рада, рад

(Präteritum, Perfekt)
проширивање знања из

ученик се у писаној и усменој

са књигом, рад са текстом
фронтални, индивидуални,

граматике, правилна

форми изражава у вези са

рад у пару, рад у групи;

употреба временских

темама и ситуацијама везаним

дијалошка, монолошка,

реченица; оспособљавање

за свакодневне обавезе у

комбинована,

ученика да изразе своје

школи, у кући, планирању,

демонстративна метода,

планове и жеље, разговарају

организацији и подели послова

метода писменог рада, рад

на тему породице,

4

Mein Haus, meine Welt

10

са књигом

пријатеља, животиња
ученици владају

разуме општи садржај и

фронтални, индивидуални,

вокабуларом који се односи

смисао текстова на теме

рад у пару, рад у групи;

на културу живљења,

уређења простора у којем се

дијалошка, монолошка,

уметност, тему “мој дом”;

живи, промена у сопственом

комбинована,

проширују знање из

кутку, употребљава изразе и

демонстративна метода,

граматике, употребу

реченице да би изразио своје

метода писменог рада, рад

предлога и падежа;

мишљење и критички став

са књигом

оспособљавају се да изразе

према простору око себе

своје мишљење и ставове на
задату тему
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9

Редни
број
теме

5

6

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди

Начин и поступак

часова по

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

Guten Appetit!

In der Stadt

проширивање знања из

употребљава изразе и

фронтални, индивидуални,

граматике, правилна

реченице да би изразио своје

рад у пару, рад у групи, рад

употреба временских

мишљење на теме исхране,

у низу;

реченица, оспособљавање

оброка, здраве и нездраве

дијалошка, монолошка,

ученика да се правилно

хране, уме да препозна и

комбинована,

изразе и употребљавају

користи граматичке облике у

демонстративна метода,

вокабулар који се односи на

складу са језичким нормама

метода писменог рада, рад

храну, пиће и куповину
ученици се оспособљавају за

У стварним и симулираним

са књигом, рад са текстом
фронтални, индивидуални,

сналажење на карти,

ситуацијама размењује са

рад у пару, рад у групи,

комуникацију о

саговорником исказе у вези са

пленум;

знаменитостима градова и

сналажењем у непознатој

дијалошка, монолошка,

активностима у слободно

средини, поставља питања о

комбинована,

време; умеју да употребе

адреси, закључује, тражи и

демонстративна,

императив, фразу es gibt;

даје информације у вези са

хеуристичка метода,

постављају и одговарају на

сналажењем у простору

метода писменог рада, рад

питања и дају додатне
7

(Un)typische Tagesabläufe

8

7

са књигом

информације;
проширивање знања из

у непознатом тексту

фронтални, индивидуални,

граматике, правилна

препознаје познате речи,

рад у пару, рад у групи,

употреба презента глагола са

разуме општи садржај и

пленум;

раздвојним префиксом,

смисао текста, употребљава

дијалошка, монолошка,
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9

Редни
број
теме

8

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди

Начин и поступак

часова по

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

Freunde und Freundinnen

оспособљавање ученика да

изразе и реченице да би

комбинована,

употребљавају вокабулар

изразио своје мишљење, уме

демонстративна,

који се односи на ток дана и

да препозна и користи

хеуристичка метода,

послове у домаћинству;

граматичке облике у складу са

метода писменог рада, рад

језичким нормама

са књигом, рад са текстом

ученици владају речима

исказује своја лична

фронтални, индивидуални,

везаним за своје друштво,

интересовања, уме

рад у пару, рад у групи,

слободно време;

једноставним језиком да

пленум;

проширивање знања из

опише статус, образовање,

дијалошка, монолошка,

граматике, правилна

будуће занимање, напише

комбинована,

употреба присвојних

формално писмо, опише друге

демонстративна,

детерминатива; могу да

особе и њихове карактере,

хеуристичка метода,

изразе своје мишљење о

искаже свој став и мишљење

метода писменог рада, рад

неком;

према другим особама

са књигом

8

користећи одговарајуће језичке
норме
68

90

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета:

Немачки језик

Разред:

I2, I4

Образовни профил:

фармацеутски техничар, козметички техничар

Наставник:

Бранка Спасојевић, Марија Цветаноски

Редни
број
теме

1

2

Назив наставне
теме

Leute

Wir, die Klasse 10A

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

оспособљавање ученика да

у непознатом тексту препознаје

фронтални,

дају информације везане за

познате речи, разуме општи

индивидуални, рад у

личне податке, разговарају о

садржај и смисао текста,

пару, рад у групи;

различитим занимањима,

употребљава изразе и реченице

дијалошка, монолошка,

страним језицима, земљама и

да би изразио своје мишљење,

комбинована,

њиховим становницима

уме да препозна и користи

демонстративна метода,

граматичке облике у складу са

метода писменог рада,

оспособљавање ученика да

језичким нормама
ученик се у писаној и усменој

рад са књигом
фронтални,

усвајају речи везане за школу,

форми изражава у вези са

индивидуални, рад у

школске предмете, распоред

темама и ситуацијама везаним

пару, рад у групи, рад у

часова, временске одреднице

за пријатељство, развија свест о

низу;

– сате и дане у недељи;

тимском раду и солидарности

дијалошка, монолошка,
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Број часова
по
наставној
теми

8

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

правилна употреба прошлих

комбинована,

времена (Präteritum, Perfekt)

демонстративна метода,

Број часова
по
наставној
теми

метода писменог рада,
рад са књигом, рад са

3

Die Familie von Julia

проширивање знања из

ученик се у писаној и усменој

текстом
фронтални,

граматике, правилна употреба

форми изражава у вези са

индивидуални, рад у

временских реченица;

темама и ситуацијама везаним

пару, рад у групи;

оспособљавање ученика да

за свакодневне обавезе у

дијалошка, монолошка,

изразе своје планове и жеље,

школи, у кући, планирању,

комбинована,

разговарају на тему породице,

организацији и подели послова

демонстративна метода,

пријатеља, животиња

4

Mein Haus, meine Welt

10

метода писменог рада,

ученици владају вокабуларом

разуме општи садржај и смисао

рад са књигом
фронтални,

који се односи на културу

текстова на теме уређења

индивидуални, рад у

живљења, уметност, тему “мој

простора у којем се живи,

пару, рад у групи;

дом”; проширују знање из

промена у сопственом кутку,

дијалошка, монолошка,

граматике, употребу предлога

употребљава изразе и реченице

комбинована,

и падежа; оспособљавају се да да би изразио своје мишљење и

демонстративна метода,

изразе своје мишљење и

критички став према простору

метода писменог рада,

ставове на задату тему

око себе

рад са књигом
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9

Редни
број
теме

5

Назив наставне
теме

Guten Appetit!

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

проширивање знања из

употребљава изразе и реченице

фронтални,

граматике, правилна употреба

да би изразио своје мишљење

индивидуални, рад у

временских реченица,

на теме исхране, оброка, здраве

пару, рад у групи, рад у

оспособљавање ученика да се

и нездраве хране, уме да

низу;

правилно изразе и

препозна и користи граматичке

дијалошка, монолошка,

употребљавају вокабулар који

облике у складу са језичким

комбинована,

се односи на храну, пиће и

нормама

демонстративна метода,

куповину

Број часова
по
наставној
теми

8

метода писменог рада,
рад са књигом, рад са

6

In der Stadt

ученици се оспособљавају за

У стварним и симулираним

текстом
фронтални,

сналажење на карти,

ситуацијама размењује са

индивидуални, рад у

комуникацију о

саговорником исказе у вези са

пару, рад у групи,

знаменитостима градова и

сналажењем у непознатој

пленум;

активностима у слободно

средини, поставља питања о

дијалошка, монолошка,

време; умеју да употребе

адреси, закључује, тражи и даје

комбинована,

императив, фразу es gibt;

информације у вези са

демонстративна,

постављају и одговарају на

сналажењем у простору

хеуристичка метода,

питања и дају додатне
7

(Un)typische Tagesabläufe

7

метода писменог рада,

информације;
проширивање знања из

у непознатом тексту препознаје

рад са књигом
фронтални,

граматике, правилна употреба

познате речи, разуме општи

индивидуални, рад у

93

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

презента глагола са

садржај и смисао текста,

пару, рад у групи,

раздвојним префиксом,

употребљава изразе и реченице

пленум;

оспособљавање ученика да

да би изразио своје мишљење,

дијалошка, монолошка,

употребљавају вокабулар који

уме да препозна и користи

комбинована,

се односи на ток дана и

граматичке облике у складу са

демонстративна,

послове у домаћинству;

језичким нормама

хеуристичка метода,

Број часова
по
наставној
теми

метода писменог рада,
рад са књигом, рад са

8

Freunde und Freundinnen

ученици владају речима

исказује своја лична

текстом
фронтални,

везаним за своје друштво,

интересовања, уме

индивидуални, рад у

слободно време;

једноставним језиком да опише

пару, рад у групи,

проширивање знања из

статус, образовање, будуће

пленум;

граматике, правилна употреба

занимање, напише формално

дијалошка, монолошка,

присвојних детерминатива;

писмо, опише друге особе и

комбинована,

могу да изразе своје

њихове карактере, искаже свој

демонстративна,

мишљење о неком;

став и мишљење према другим

хеуристичка метода,

особама користећи

метода писменог рада,

одговарајуће језичке норме

рад са књигом

8

66
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Физичко васпитање
Разред: ПРВИ
Образовни профил: медицинска сестра васпитач, зубни техничар, педијатријска сестра техничар
Наставник: Љубичић Бранислав
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

1

Здравствена култура и општа физичка
активност

2

Атлетика

3

Спорт по избору

Циљеви наставне теме
Подизање нивоа
физичке спреме код
ученика и ученица

Ученици могу да одговоре на
одређене задатке и физичке
напоре

фронтални, групни,
индивидуални, метода
демонстрације

Савладавање препрека

Ученици савладавају препреке
из бацачких, скакачких и
тркачких дисциплина
Ученици овладавају техником
елемената спортских игара са
лоптом

фронтални, групни,
индивидуални, метода
демонстрације
фронтални, групни,
индивидуални, метода
демонстрације

Ученици ће моћи да изводе
вежбе на справама у складу са
њиховим узрастом
Ученици ће савладати елементе
народних игара

фронтални, групни,
индивидуални, метода
демонстрације
фронтални, групни,
индивидуални, метода
демонстрације
индивидуални

Учење и обнављање
техника, тактика и
елемената спортских
игага са лоптом
Постизање гипкости

4

Спортска гимнастика

5

Народне игре

Развијање осећаја за
естетику

Батерија тестова

Свођење резултата на
нивоу целе године

6

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Сагледавање целокупног рада

Број часова
по
наставној
теми
6

12
26

12
8
6

Укупно:

70

95

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Физичко васпитање
Разред: I/1, 2, 4
Образовни профил: Медицинска сестра/техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар
Наставник: Љубичић Бранислав

Редни
број
теме

1

2

3

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Подизање нивоа

Ученици могу да одговоре на

фронтални, групни,

Здравствена култура и општа физичка

физичке спреме код

одређене задатке и физичке

индивидуални, метода

активност

ученика и ученица

напоре

демонстрације

Савладавање препрека

Ученици савладавају препреке

фронтални, групни,

из бацачких, скакачких и

индивидуални, метода

Учење и обнављање

тркачких дисциплина
Ученици овладавају техником

демонстрације
фронтални, групни,

техника, тактика и

елемената спортских игара са

индивидуални, метода

елемената спортских

лоптом

демонстрације

игага са лоптом
Постизање гипкости

Ученици ће моћи да изводе

фронтални, групни,

вежбе на справама у складу са

индивидуални, метода

Атлетика

Спорт по избору

4
Спортска гимнастика
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Број часова
по
наставној
теми
6

12

22-24

12

Редни
број
теме

5

6

Назив наставне
теме

Народне игре

Батерија тестова

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

њиховим узрастом

демонстрације

Развијање осећаја за

Ученици ће савладати елементе

фронтални, групни,

естетику

народних игара

индивидуални, метода

Свођење резултата на

Сагледавање целокупног рада

демонстрације
индивидуални

нивоу целе године

Број часова
по
наставној
теми

8

6

Укупно:

66-68
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних

наставних планова и програма
Назив предмета:Историја
Разред:први
Образовни профил:медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар
Наставник:

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Српска држава и државност

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Проширивање знања о

-препознаје различите историјске

Наставни садржаји ће

настанку модерне

садржаје(личности,догађаје,појав

се реализовати :

српске државе и

е и процесе)и доведе их у везу са

монолошком и

најважнијим одликама

одговарајућом временском

дијалошком методом

српске државности

одредницом и историјским

као доминантним видом

-развијање свести о

периодом

приступа ученицима, уз

значају средњовековне

-разликује периоде у којима је

богато коришћење

државности за

постојала,престала да постоји и

илустративног

настанак модерне

опет настала српска држава

материјала која ће

српске државе

-наведе и упореди одлике српске

обогатити њихову свест
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Број часова
по
наставној
теми
32 часа

Редни
број
теме

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-уочавање улоге

државности у средњем и новом

о историјским

знаменитих личности

веку

околностима,

у развоју српске

-уочи утицај европских

догађајима и

државности

револуционарних збивања на

личностима из периода

-разумевање

развој српске националне и

српске државности.

најзначајнијих идеја

државне идеје

Предвиђена је примена

модерног доба и

-објасни узроке и последице

комбинованих

њиховог утицаја у

српске револуције

наставних метода које

процесу стварања

-ослободилачких ратова 1876 1878

ће час чинити

српске државе

-Балканских ратова и Првог

динамичним и

светског рата

активније укључивати

Српски народ у југословенској

Проширење знања о

Образложи најважније мотиве и

ученике
Наставни садржаји ће

држави

југословенској идеји и

узроке стварања модерне

се реализовати :

носиоцима идеје

југословенске државе

монолошком и

стварања

-уочи значај настанка

дијалошком методом

југословенске државе

југословенске државе и српског

као доминантним видом

-разумевање

народа

приступа ученицима, уз

међународног

-разликуј особености друштвено

богато коришћење

контекста у коме

политичких система који су

илустративног

настаје југословенска

постојали у југословенској

материјала која ће

држава

држави

обогатити њихову свест
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Број часова
по
наставној
теми

36

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-проширење знања о

-уочи и разуме међународни

о историјским

полажају српског

положај југословенске државе

околностима,

народа у

-образложи доприносе

догађајима и

југословенској држави

југословенских антифашистичких

личностима.

-уочавање улоге

покрета победи савезника у

Предвиђена је примена

знаменитих личности

Другом светском рату

комбинованих

у политичком животу

-именује најважније личности

наставних метода које

југословенске државе

које су утицале на друштвено

ће час чинити

-сагледавање

политичка збивања у југославији

динамичним и

међународног

-објасни утицај савремених

активније укључивати

контекста у коме

техничких достигнућа на

ученике.

настаје српска држава

повезивање људи у свету

100

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: математика
Разред: први
Образовни профил: медицинска сестра техничар 68, фармацеутски техничар 66, козметички техничар 66, физиотерапеутски техничар 68 техничар
Број часова 66-68
Наставник: Јелена Видић, Радованка Вукосављевић, Марко Матовић
Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме
Вектори

Реални бројеви

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Ученици треба да науче појам

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

вектора и да га примењују

бити у стању да:

фронтални и

користећи сабирање и одузимање

дефинише појам векторa ,

индивидуални

објасни појмове правац, смер

Методе рада:

и интензитет вектора,

Монолошко

изврши операције са

-дијалошка метода

векторима (сабирање и

Илустративно –

одузимање вектора, производ

демонстративна

броја и вектора)

метода

Ученици треба да схвате и усвоје

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

принцип перманенције ширења

бити у стању да:

фронтални и

скупова бројева и ирационални број

разликује различите записе

индивидуални

и приближну вредност

бројева из скупова N, Z, Q, и

Методе рада:

101

Број часова
по
наставној
теми
4

6-7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

те бројеве приказује на бројној

Монолошко

правој и пореди их,

-дијалошка метода

Број часова
по
наставној
теми

уочава релације NZQR,
IR,
израчуна вредност
рационалног бројевног израза
поштујући приоритет
рачунских операција и
употребу заграда,
заокругли број на одређени
број децимала,
одреди апсолутну и релативну
грешку, дефинише апсолутну
вредност
3.

Пропорционалност

Ученици треба да науче да користе

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

пропорције у задацима из праксе

бити у стању да:

фронтални и

израчуна одређени део неке

индивидуални

величине,

Методе рада:

одреди непознате чланове

Монолошко

пропорције,

-дијалошка метода

102

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

прошири или скрати размеру и
примени је у решавању
проблема поделе,
препозна директну или
обрнуту пропорционалност
величина , примени je при
решавању проблема и прикаже
графички,
реши проблем који се односи
на мешање компоненти и
рачун поделе,
одреди непознату главницу,
проценат или процентни
износ, промил и промилни
4.

Рационални алгебарски

Ученици треба да науче рачунске

износ
По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

изрази

операције са полиномима и

бити у стању да:

фронтални и

рационалним алгебарским изразима

сабира, одузима и множи и

индивидуални

дели полиноме,

Методе рада:

примени дистрибутивни закон

Монолошко

множења према сабирању и

-дијалошка метода

формуле за квадрат бинома и

103

12-13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

разлику квадрата, збир и
разлику кубова при
трансформацији полинома,
растави полином на чиниоце,
одреди НЗД и НЗС полинома,
трансформише рационални
алгебарски израз
5.

Геометрија

Ученици треба да прошире знања о

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

геометрији

бити у стању да:

фронтални и

разликује основне и изведене

индивидуални

геометријске појмове,

Методе рада:

дефинише суседне, упоредне,

Монолошко

унакрсне, комплементне,

-дијалошка метода

суплементне углове,

Илустративно –

наведе и примени везе између

демонстративна

углова са паралелним (или

метода

нормалним крацима),
наведе и примени релације
везане за унутрашње и
спољашње углове троугла,
дефинише појмове симетрала

104

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

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

105

Број часова
по
наставној
теми

Редни
број
теме

6.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Линеарне једначине и

Ученици треба да прошире знање о

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

неједначине и системи

решавању једначина, неједначина и

знати да:

фронтални и

система

дефинише појам линеарне

индивидуални

једначине и реши линеарну

Методе рада:

једначину,

Монолошко

примени линеарну једначину

-дијалошка метода

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,
примењује системе на

106

Број часова
по
наставној
теми

13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

решавање проблемских
задатака
7
Уводни час

1

Писмени задаци

8
66-68
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: математика
Разред: први
Образовни профил: медицинска сестра васпитач, зубни техничар, педијатријска сестра техничар
Број часова 105
Наставник: Јелена Видић, Радованка Вукосављевић, Марко Матовић

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме
Вектори

Тригонометрија

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Ученици треба да науче појам

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

вектора и да га примењују

бити у стању да:

фронтални и

користећи сабирање и одузимање

дефинише појам векторa ,

индивидуални

објасни појмове правац, смер

Методе рада:

и интензитет вектора,

Монолошко

изврши операције са

-дијалошка метода

векторима (сабирање и

Илустративно –

одузимање вектора, производ

демонстративна

броја и вектора)

метода

Ученици треба да науче дефиниције

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

тригонометријских ф-ја правоуглог

бити у стању да:

фронтални и

троугла, основне идентичности и

Дефинише тригомнометријске

индивидуални

108

Број часова
по
наставној
теми
4

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

примену

функције , реши правоугли

Методе рада:

троугао, ради задатке са

Монолошко

идентичностима

-дијалошка метода

Број часова
по
наставној
теми

Илустративно –
демонстративна
3.

4.

Логика и скупови

Реални бројеви

Ученици треба да науче важније

По завршетку теме ученик ће

метода
Облик рада:

законе закључивања и основне

бити у стању да:

фронтални и

елементе комбинаторике

Дефинише логичке операције,

индивидуални

испита да ли је формула

Методе рада:

таутологија, решава задатке са

Монолошко

скуповима и решава задатке из

-дијалошка метода

комбинаторике

демонстративна

Ученици треба да схвате и усвоје

По завршетку теме ученик ће

метода
Облик рада:

принцип перманенције ширења

бити у стању да:

фронтални и

скупова бројева и ирационални број

разликује различите записе

индивидуални

и приближну вредност

бројева из скупова N, Z, Q, и

Методе рада:

те бројеве приказује на бројној

Монолошко

правој и пореди их,

-дијалошка метода

уочава релације NZQR,
IR,
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7

5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

израчуна вредност
рационалног бројевног израза
поштујући приоритет
рачунских операција и
употребу заграда,
заокругли број на одређени
број децимала,
одреди апсолутну и релативну
грешку, дефинише апсолутну
вредност
5.

Пропорционалност

Ученици треба да науче да користе

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

величина

пропорције у задацима из праксе

бити у стању да:

фронтални и

израчуна одређени део неке

индивидуални

величине,

Методе рада:

одреди непознате чланове

Монолошко

пропорције,

-дијалошка метода

прошири или скрати размеру и
примени је у решавању
проблема поделе,
препозна директну или
обрнуту пропорционалност

110

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

величина , примени je при
решавању проблема и прикаже
графички,
реши проблем који се односи
на мешање компоненти и
рачун поделе,
одреди непознату главницу,
проценат или процентни
износ, промил и промилни
износ, решава задатке из
каматног рачуна
6.

Рационални алгебарски

Ученици треба да науче рачунске

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

изрази

операције са полиномима и

бити у стању да:

фронтални и

рационалним алгебарским изразима

сабира, одузима и множи и

индивидуални

дели полиноме,

Методе рада:

примени дистрибутивни закон

Монолошко

множења према сабирању и

-дијалошка метода

формуле за квадрат бинома и
разлику квадрата, збир и
разлику кубова при
трансформацији полинома,

111

16

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

растави полином на чиниоце,
одреди НЗД и НЗС полинома,
трансформише рационални
алгебарски израз
7.

8.

Изометријске

Ученици треба да науче да

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

трансформације

применом трансформација решавају

знати који су основни појмови

фронтални и

задатке

у геометрији и њихове

индивидуални

међусобне односе, решаваће

Методе рада:

задатке са подударношћу

Монолошко

троуглова, примењиваће

-дијалошка метода

изометријске трансформације

Илустративно –

у решавању задатака

демонстративна

Линеарне једначине и

Ученици треба да прошире знање о

По завршетку теме ученик ће

метода
Облик рада:

неједначине и системи

решавању једначина, неједначина и

знати да:

фронтални и

система

дефинише појам линеарне

индивидуални

једначине и реши линеарну

Методе рада:

једначину,

Монолошко

примени линеарну једначину

-дијалошка метода

на решавање проблема,
реши једначину које се своди

112

11

19

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

на линеарну једначину,
дефинише појам линеарне
функције,
прикаже аналитички,
табеларно и графички
линеарну функцију
реши линеарну неједначину и
графички прикаже скуп
решења и систем линеарних
неједначина
реши систем линеарних
једначина са две и три
непознате, примењује системе
на решавање проблемских
задатака
9.

Хомотетија и сличност

Ученици треба да науче да примене

По завршетку теме ученик ће

Облик рада:

сличност на троугао и хомотетију на

бити у стању да да решава

фронтални и

геометријске фигуре

задатке користећи сличност

индивидуални

троуглова, Талесову теорему и

Методе рада:

хомотетију

Монолошко
-дијалошка метода

113

7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Илустративно –
демонстративна
метода
Уводни час и час

2

закључивања оцена

12

Писмени задаци
105

114

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Рачунарство и информатика
Разред: први
Образовни профил: медицинска сестра техничар (68), козметички техничар(66), физиотерапеутски техничар(68), фармацеутски техничар(66)
Наставник: Јелена Видић, Радованка Вукосављевић, Марко Матовић
Редни

Назив наставне

број

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
1.

Основе рачунарске технике

Начин и поступак

Број часова

остваривања наставне

по

теме

наставној
теми
12

Научити које су компоненте

Ученик зна које су основне

рачунара и која је њихова

карактеристике рачунарког

фронтални и

функција

система и како функционишу,

индивидуални облик

Научити како се ради са

рад са прозорима, организација

оперативним системом

диска, Folder, File, Windows

рада
монолошко – дијалошка

Explorer, Control Panel, Мy

и демонстративна

Computer, покретање и

метода рада

коришћење програма, копирање
2.

Обрада текста

Оспособити ученике за рад

и премештање података
Ученик зна да користи програм

фронтални и

са програмом за обраду

за рад са текстом, уношење и

индивидуални облик

текста

исправљање текста, пасус,

рада
монолошко – дијалошка

маргине, заглавље,
форматирање, фусноте, слике,

115

и демонстративна

16

Редни

Назив наставне

број

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Начин и поступак

Број часова

остваривања наставне

по

теме

наставној
теми

3.

Табеларни прорачуни

штампање, табеле

метода рада

Оспособити ученике за рад

Ученик зна да направи табелу и

фронтални и

са програмом за табеларне

прилагоди је својим потребама,

индивидуални облик

прорачуне

подешава радно окружење,

рада
монолошко – дијалошка

користи формуле и функције,
прави графиконе, штампа

16

и демонстративна
метода рада

4.

Слајд-презентације

Оспособити ученике за

Ученик зна да користи програм

фронтални и

прављење презентација и

за прављење презентација и

индивидуални облик

њихово презентовање

користи их и за друге предмете,

рада
монолошко – дијалошка

подешава радно окружење,
форматира текст, подешава
слајд, додаје анимације
5.

и демонстративна
метода рада

Интернет и електронска

Оспособити ученике за

Ученик уме да користи

фронтални и

комуникација

коришћење интернета и

интернет, преузима садржаје са

индивидуални облик

електронску комуникацију

интернета, познаје ауторска

рада
монолошко – дијалошка

права, упознат је са
безбедношћу на интернету и зна
правила лепог понашања у
електронској комуникацији

116

10

и демонстративна
метода рада

12-14

Редни

Назив наставне

број

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Начин и поступак

Број часова

остваривања наставне

по

теме

наставној
теми
66-68
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Рачунарство и информатика

Разред: први
Образовни профил: медицинска сестра васпитач, зубни техничар, педијатријска сестра техничар 70
Наставник: Јелена Видић, Радованка Вукосављевић, Марко Матовић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Основе рачунарске технике

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Научити које су основне

Ученик зна шта су и како

фронтални и

карактеристике рачунарког

функционишу: матична

система и како функционишу

плоча, процесор, радна

индивидуални облик рада
монолошко – дијалошка

меморија, магистрале,
слотови и портови, хард

Број
часова по
наставној
теми
8

и демонстративна метода
рада

диск, дискета, CD, улазно2.

Основе рада у оперативном

Оспособити ученике да користе

излазни уређаји и софтвер
Ученик је савладао основе

систему са графичким

графички оперативни систем

коришћења оперативног

интерфејсом(Windows)

система , рад са прозорима,
организација диска, Folder,
File, Windows Explorer,
Control Panel, Мy Computer,
покретање и коришћење

118

фронтални и
индивидуални облик рада
монолошко – дијалошка
и демонстративна метода
рада

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

програма, копирање и
3.

Текст-процесор

Оспособити ученике за рад са

премештање података
Ученик зна да користи

програмом за обраду текста

програм за рад са текстом,
уношење и исправљање
текста, пасус, маргине,
заглавље, форматирање,

фронтални и

15

индивидуални облик рада
монолошко – дијалошка
и демонстративна метода
рада

фусноте, слике, штампање,
4.

Слајд-презентације

Оспособити ученике за

табеле
Ученик зна да користи

прављење презентација и

програм за прављење

њихово презентовање

презентација и користи их и
за друге предмете, подешава
радно окружење, форматира

фронтални и

11

индивидуални облик рада
монолошко – дијалошка
и демонстративна метода
рада

текст, подешава слајд, додаје
5.

Рад са табелама

Оспособити ученике за рад са

анимације
Ученик зна да направи

програмом за табеларне

табелу и прилагоди је својим

прорачуне

потребама, подешава радно
окружеље, користи формуле
и функције, прави

6.

Интернет и електронска

Оспособити ученике за

графиконе, штампа
Ученик уме да користи
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фронтални и

14

индивидуални облик рада
монолошко – дијалошка
и демонстративна метода
рада
фронтални и

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
комуникација

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

коришћење интернета и

интернет, преузима садржаје

електронску комуникацију

са интернета, познаје
ауторска права, упознат је са
безбедношћу на интернету и
зна правила лепог понашања
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индивидуални облик рада
монолошко – дијалошка
и демонстративна метода
рада

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:ИСТОРИЈА
Разред:I-3,5
Образовни профил:медицинска сестра-васпитач,зубни техничар
Број часова: 70
Наставник:Ана Никић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Реч о историјској науци
1.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Проширивање знања о периодизацији

По завршетку теме ученик ће:

Облици рада:

прошлости

-разликовати периоде људске

-Фронтални

-уочавање значаја историјских извора у

прошлости по основним

-Индивидуални

тумачењу прошлости

карактеристикама

-групни

-Разумевање различитих начина

-уочавати значај историјских извора

рачунања времена у прошлости

у тумачењу прошлости

Методе рада:

-Разумевање значаја важних личности у

-разумети улогу важних личности у

-монолошко-дијалошка

утемељењу историје као

научном утемељењу историје

-разговор

науке(Херодот,Тукидид)

-знати да наведе различите начине

-комбинована метода

-Уочавање значаја помоћних

рачунања времена у прошлости

историјских наука у долажењу до

-разумети улогу помоћних
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Број
часова по
наставној
теми

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

историјских чињеница

историјских наука у откривању
историјских чињеница

По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
-препозна различите историјске
садржаје(,догађаје,појаве и

Облици рада:

процесе)и доведе их у везу са

--фронтални облик

одговарајућом временском

-групни облик

одредницом и историјским

-индивидуални облик

периодом
Праисторија

Проширивање знања о настанку првих

-разликује периоде у праисторији у

Методе рада:

људских заједница

којима је текла еволуција човека

-монолошко-дијалошка
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Број
часова по
наставној
теми

Редни
број
теме

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Развијање свести о значају

-наведе и упореди одлике

метода

праисторијског периода у стварању

праисторијске уметности са

-комбинована метода

првих људских

каснијим уметничким постигнућима

насеобина,оружја,оруђа,уметности

-уочи утицај првих људи на

-Уочавање појединих подручја која су

друштвену поделу рада

доминирала у праисторијском периоду
-Разумевање еволуције човека и
њиховог утицаја у процесу стварања
првих држава

-Проширивање знања о првим

По завршетку теме ученик ће бити у

државама и класним друштвима на

стању да:

просторима Старог Истока,Старе Грчке

-Образложи најважније мотиве и
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Број
часова по
наставној
теми
5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стари век
3.

Начин и поступак

и старог Рима

узроке стварања првих класних

Облици рада:

-Разумевање контеста у коме настају

држава у старом веку

-фронтални облик

прве државе на свету

-уочи значај настанка

-групни облик

-Проширивање знања о одликама

робовласничког друштвеног поретка

-рад у пару

владавине источњачких деспота

-идентификује одлике првих држава

Методе рада:

-Проширивање знања о положају

као монархија и као република

-монолошко-дијалошка

робова у старом веку

-разликује особености друштвено-

-текстуални метод

-Уочавање улоге знаменитих личности

политичких система који су

у политичком животу Грчке и Рима

постојали у државама старог века-

(Александар македонски, Цезар ,Марко

демократија, олигархија, аутократија

Антоније , Октавијан ,Дракон ,Солон,

-уочи и разуме положај Балкана под

Пизистрат ,Константин)

влашћу освајача у старом веку-добре

-Сагледавање положаја Балкана под

и лоше стране

влашћу Римљана

-образложи допринос најстаријих

-Проширивање знања о утицају грчке и

народа у настанку најважнијих

римске уметности, филозофије,

цивилизавијских тековина,као што

архитектуре, књижевности и права на

је писмо

савремен свет

-именује најважније личности које

-Разумевање најстаријих религијских

су утицале на друштвено-политичка

веровања народа у старом веку

збивања у земљама Старог
Истока,Грчке и Рима
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Број
часова по
наставној
теми

14

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

Облици рада:
-фронтални облик

4.

Средњи век

Разумевање разлика између

По завршетку теме ученик ће бити у

-рад у пару

робовласничког и феудалног

стању да:

-групни рад

друштвеног поретка

-разликује живот роба и кмета

-Развијање свести о вишевековном

-упореди одлике српске културе

Методе рада:

континуитету српске државе

различитих периода

-Монолошко-дијалошка

-Сагледавање српске културе као дела

-објасни утицаје историјских

-активна настава

европског културног наслеђа

збивања на културна кретања

-рад на тексту

-Проширивање знања о највишим

-опише одлике свакодневног живота

-презентације

дометима и предтавницима европске

код Срба у различитим епохама и

политичке сцене у средњем веку

областима

-Развијање свести о значају средњег

-именује најважније личности које

века у процесу настанка модерне српске

су обележиле историју средњег века
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35

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

државе

-Разликује периде у којима је

-Уочавање промена у свакодневном

настала, престала да постоји и

животу људи у средњем веку

поново настала српска држава

-Уочавање утицаја цркве на живот

-Схвати узроке религијских подела у

средњовековног човека и објашњење

средњем веку-велика шизма,

појма „мрачни средњи век“

настанак ислама и уочи сличности и

-Уочавање улоге знаменитих личности

разлике

у развоју српске државности (династија

-Објасни узроке крсташких ратова и

Немањић)
Сагледавање економских и политичких

последице
По завршетку теме ученик ће бити у

односа у новом веку

стању да:

-Сагледавање најважнијих достигнућа

-разуме улогу великих географских

која су довела до великих географских

открића у светским економским и

открића и промене свести људи

политичким односима

-Проширивање знања о најзначајнијим

-разуме место и улогу Србије у

политичким променама у новом веку

савременом свету

(револуције)

-утврди значај капиталистичког

-Проширивање знања о последицама

начина производње у светским

научно-технолошког развоја у новом

размерама

веку (штампарија, парна машина,

-објасни утицај савремених

мануфактуре)

техничких достигнућа на

Облици рада:

-Сагледавање разлика између феудалног

повезивање људи у свету

-фронтални рад
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Број
часова по
наставној
теми

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Нови век

и капиталистичког начина производње

-Објасни јачање појединих региона

-Уочавање положаја српског народа под

и земаља у односу на друге у новом

турском влашћу и његове борбе за

веку

Методе рада:

ослобођење и стварање модерне српске

-објасни облике борбе српског

-дијалошки метод

државе

народа за слободу од турске власти

-дискусија

-Уочавање улоге знаменитих личности

-објасни улогу појединих личности

-презентација

националне историје у новом веку-

које су утицале на стварање модерне

-рад на ист.изворима

Арсенија Чарнојевића,хајдучких и

српске државе

ускочких вођа
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Број
часова по
наставној
теми

-групни рад
14

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ (теорија)
Разред:I-3,1-5
Образовни профил: медицинска сестра – васпитач,зубни техничар
Број часова: 35
Наставник:СТОЛИЋ ЈЕЛЕНА

Редни
број
теме
1

2

Број
Назив наставне

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној

-ученик ће знати основна

-илустрацијом,кроз слушање

теми
2

муз.уметности,стицање

обележја првобитне

музике,

нових знања о почецима

музике,првих

музике и музике првих

инструмената,поделу музике

цивилизација
-стицање знања о световној

Старог века,Античке Грчке.
-упознати основне

-,илустрацијом,вокалном

и духовној музици Средњег

карактеристике хришћанске

интерпретацијом

века,почецима вишегласја

музике,почетак

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Музика првобитног друштва

-увод у свет

и старог века

теме

Музика Средњег века

3

нотације,певање химне за
3

Музика Ренесансе

-упознавање музике

солмизацију
-ученик ће упознати

-илустровањем,слушањем

14.,15.,16. века ,њених

карактеристике,Ренесансе,

музике

представника

композиторе и дела
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2

Редни
број
теме
4

5

6

7

8

9

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

Барок у музици

Опера 18.века

-стварање навика за

,инструменте.
-ученик ћеупознати и

-слушањем

слушање музике,стицање

препознати барокну музику

музике,илустрацијом,,вокално

знања о композиторима

Баха,Хендла,Вивалдија

барока
-стицање нових знања о

-ученик ће препознати

опери 18.века,њеним

слушану оперу

ауторима
-oформирање музичког

5

-, аудитивно

1

Ученик ће упознати

-перцепција

4

укуса,интересовање за

композиторе бечке

муз.примера,аудитивно

музику овог периода

школе,препознати основне

-формирање

композиције
-ученик ћеупознати

-

муз.укуса,изграђивање

композиторе 19.века,њихове

перцеп.муз.примера,слушањем

смисла и сопствене

основне композиције

музике,илустрације

Импресионизам и

представе о лепом у музици
-стварање навика за

-уученик ће препознати и

-слушањем музике

1

Експресионизам

способност препознавање

разликовати музику ова два

Музика 20.века

музике разних праваца
-стварање навика за

правца
-упознавање музике 20.века и

-слушањрм музике

2

цлушање музике вредних

њених најзначајнијих аутора

Преткласика и Класика

Романтизам

муз.остварења савремених
композитора
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10

Редни
број
теме
10

Број
Назив наставне
теме
Српска музика 20.века

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми
2

Стварање навика за

-ученик ће упознати

-илустрације,слушањем

слушање музике српских

најзначајније композиторе у

музике

композитора

Србији 20 .века и препознати
дела,именовањем

11

12

Џез и остали жанрови

Савремена музика

-развијање интересовања за

композиција.
-ученик ће разликовати

џез,поп,рок,забавну,народну

жанрове и именовати

и музику на филму
-изграђивање смисла и

најзначајније извођаче
-ученик ће препознати

сопствене представе о

савремену музику и њене

лепом у музици

извођаче
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-аудитивно.,визуелно

2

-аудитивно,-визуелно

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Физика
Разред: I (1,2,4)
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар и физио техничар
Наставник: Траиловић Марина

Редни
број

Број
Назив наставне теме

Циљеви наставне теме

теме

Исходи и стандарди

Начин и поступак

часова по

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

1.

УВОДНИ ПОЈМОВИ

-Схватање значаја физике као

-Разуме значај физике као

-На почетку теме ученике

науке

фундаменталне науке (посебни

упознати са циљевима и

-Схватање физике као експерим.

за медицину)

исходима наставе,односно

науке

-Разуме значај огледа у физици

учења и планом рада и

-Стицање основних знања о

-Наведе основне физ. вел. и

начином оцењивања

векторима

њихове мерне јединице
-Разликује скаларе и векторе

131

4

2.

КИНЕМАТИКА

-Стицање и проширивање знања

-Дефинише појмове

-Користи сва доступна

о кинематичким величинама и

референтног система

наставна средства

законима

путање,пута,помераја

-Подстицати ученике да раде

-Упознавање величина везаних за

-Зна и користи појмове брзине

рачунске задатке

кинематику кружног кретања

и убрзања

-Континуирано упићивати

-Разликује равномерно и

ученике на примену физике

равномерно убрзано

у будућем позиву и

праволиниско кретање

свакодневној пракси

12

-Примењује законе кретања у

3.

ДИНАМИКА

-Стицање и проширивање знања

једноставним примерима
-Дефинише појмове масе,сили

-Мотивисати ученике да

о основним динамичким

и импулса

самосталнпо решавају

величинама и Њутновим

-Формулише и примени

проблеме

законима

Њутнове законе

-Примењивати рад у мањим

-Упознавање величина везаних за

-Дефинише центрипеталну и

групама

динамику кружног кретања

центрифугалну силу,моменте

-Схватање појма физичких поља

инерције,силе и импулса

као вида материје

-Увиди аналогне величине и

-Упознати карактеристике

једначине транслаторног и

гравитационог поља

ротационог кретања
-Дефинише појмове
рада,енергије и снаге и њихову
међусобну везу
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14

4

-Упознавање величина у

-Дефинише центрипетално

-Упућивати ученике да

кинематици и динамици

убрзање

користе стручну литературу

КРУЖНО И

кружног

- Разуме појмо ве:

и интернет

РОТАЦИОНО

И ротационог кретања

периода,фреквенције ,угаоне

-Подстицати ученике на

брзине и угаоног убрзања

самостално решавање

-Схвати центрипеталну и

проблема

КРЕТАЊЕ

11

центрифугалну силу,момент
силе, инерције и
импулса,наведе примере

5

-Упознавање основних појмова

њихове примене
-разумеју појмове : унутрашње

-користе сва доступна

И процеса у термодинамици

енер

наставна средства

гије и количине топлоте

-упућивати ученике на

-дефинише термодинамичке

примену физике у будућем

принципе

позиву

ТЕРМОДИНАМИКА

7

-разумеју појам коефицијента
кори-

6

-Проширивање знања из

сног дејства
-Схвати појам наелектрисања

-Користити мултимедијалне

ЕЛЕКТРИЧНО И

електростатике

и начине наелектрисавања

презентације

МАГНЕТНО

-проширивање знања о

тела

-Подстицати ученике да

ПОЉЕ

једносмерној струји и

-Разуме Кулонов закон

решавају рачунске задатке

упознавање

-Разуме настанак електричне

-Упућивати ученике на

Карактеристика наизменичне

струје

примену физике у

струје

-Опише особине магнетног

свакодневном животу

-упознавање карактеристика

поља

133

18

магнетног поља електричне

-Разуме појам маг. Флукса и

струје

појаву електромагнетне
индукције
-Опише особине наизменичне
струје
_Изведе
лабораториј.вежбу,правилно и безбедно рукује
наставним средствима и
одреди грешку при мерењу
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Физика
Разред: I (3,5)
Образовни профил: Медицинска сестра-васпитач;Зубни техничар; педијатријска сестра- техничар
Број часова: 70
Наставник: Ружица Каравесовић
Редни
број
теме

1.

2.

Назив наставне
теме

УВОДНИ ПОЈМОВИ

КИНЕМАТИКА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Схватање значаја

-Разуме значај физике као

-На почетку теме

физике као науке

фундаменталне науке (посебни

ученике упознати са

-Схватање физике као

за медицину)

циљевима и исходима

експерим. науке

-Разуме значај огледа у физици

наставе,односно учења

-Стицање основних

-Наведе основне физ. вел. и

и планом рада и

знања о векторима

њихове мерне јединице

начином оцењивања

-Стицање и

-Разликује скаларе и векторе
-Дефинише појмове

-Користи сва доступна

проширивање знања о

референтног система

наставна средства

кинематичким

путање,пута,помераја

-Подстицати ученике да

величинама и

-Зна и користи појмове брзине и

раде рачунске задатке

законима

убрзања

-Континуирано

-Упознавање величина

-Разликује равномерно и

упићивати ученике на

135

Број часова
по
наставној
теми
5

22

Редни
број
теме

3.

4

Назив наставне
теме

ДИНАМИКА

ЗАКОНИ ОДРЖАЊА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

везаних за кинематику

равномерно убрзано

примену физике у

кружног кретања

праволиниско кретање

будућем позиву и

-Примењује законе кретања у

свакодневној пракси

-Стицање и

једноставним примерима
-Дефинише појмове масе,сили и

-Мотивисати ученике да

проширивање знања о

импулса

самосталнпо решавају

основним динамичким

-Формулише и примени

проблеме

величинама и

Њутнове законе

-Примењивати рад у

Њутновим законима

-Дефинише центрипеталну и

мањим групама

-Упознавање величина

центрифугалну силу,моменте

везаних за динамику

инерције,силе и импулса

кружног кретања

-Увиди аналогне величине и

-Схватање појма

једначине транслаторног и

физичких поља као

ротационог кретања

вида материје

-Дефинише појмове

-Упознати

рада,енергије и снаге и њихову

карактеристике

међусобну везу

гравитационог поља
-Наведе законе

-Дефинише законе одржања

-Упућивати ученике да

одржања и схвати

-Дефинише закон одржања

користе стручну

значај закона одржања

механичке енергије и примени

литературу

га у пракси

136

Број часова
по
наставној
теми

28

15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Уради лабораторијску вежбу:
провера закона одржања
механичке енергије

137

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Географија
Разред: I 3,5
Образовни профил: медицинска сестра- васпитач, зубни техничар
Број часова: 70
Наставник: Милић Радисав

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Увод у друштвену географију

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

2.
3.

Насеља

остваривања наставне
теме

Стицање знања о

-Дефинише предмет изучавања,

Облик рада:

значају проучавања

значај, развој и место географије

Фронтални

друштвене географије

у систему наука

Методе рада: дијалошка,

-одреди место географије у

Метода показивања

Уочавање

систему наука
Дефинише појмове:наталитет,

Облик рада:

демографских

морталитет и природни

Фронтални

карактеристика

прираштај

Методе рада: дијалошка,

Формирање свести о

Разликује појмове националног,

метода показивања

неговању националног

етничког културног идентитета

икултурног идентитета
Проширивање знања о

Дефинише појам насеља

Облик рада:

насељима и факторима

Објасни постанак , развој и

Фронтални

1.
Становништво- религија и култура

Исходи постигнућа ученика

138

Број часова
по
наставној
теми

2

20

Редни
број
теме

4.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

њиховог развоја

размештај насеља

Методе рада: дијалошка,

Уочавање

Разликује врсте, функције и

метода показивања

трансформације

типове насеља

насеља и њихових

Дефинише гране пољопривреде

метода објашњавања

Политичке и економске

мрежа и система
Стицање знања о

Утврди значај лова и риболова
Дефинише појмове: процес

Облик рада:

карактеристике света

савременим

интеграције, глобализација

Фронтални

међународним

Објасни економске интеграције

Методе рада: дијалошка,

процесима

на Балкану и у Европи

метода показивања,

Дефинише основне

Лоцира на карти европске земље

објашњавања

политичке и економске

чланице ЕУ , опише историјат

карактеристике света

развоја, наводи циљеве

139

Број часова
по
наставној
теми
8

40

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хемија
Разред: први
Образовни профил: зубни техничар,медицинска сестра-васпитач, педијатријска сестра техничар
Број часова : 70
Наставник:Маријана Рачић

Редн
и

Назив наставне

број теме
теме
1.
Врсте супстанци

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Број часова

остваривања наставне по наставној
теме

теми

-да ученици продубе знање из Дефинише супстанце,хемијске елементе,једињења -фронтални облик
основне школе,да знају шта је

и смеше

-индивидуални облик

3

материја,тип супстанци са
посебним обраћањем пажње на

Методе рада:

врсту једињења

-монолошко-

(киселине,базе,соли)

дијалошка метода

-развију хемијску научну

-рад на тексту

писменост и способност
2.

Структура атома

комуникација у хемији
-ослањајући се на знање из

Описује структуру атома елемената користећи:Z,

Облици рада:

основне школе ученици треба

А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује

-фронтални

140

10

Редн
и

Назив наставне

број теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

3.

Хемијске везе

остваривања наставне по наставној
теме

теме
да развијају систем хемијског

структуру атома метала и неметала с њиховим

знања и општие когнитивне и

положајем у ПСЕ. Објашњава периодичне

комуникацијске способности

трендове (атомски полупречник, енергија

Методе рада:

јонизације, афинитет

-дијалошки метод

према електрону, електронегативност) на основу

-демонстрација

електронске конфигурације атома

-текстуални метод

-ученици треба да продубе

Број часова
теми

-рад у пару

елемената у s-, p- и d-блоковима ПСЕ
Повезује физичка и хемијска својства супстанци из Облици рада:

знање о структури супстанце и свакодневног живота и струке

-фронтални облик

начину на који се супстанце

са структуром: честицама које граде супстанце

-рад у пару

повезују

типом хемијске везе и међумолекулским

-да знају да тумаче хемијске

интеракцијама.

Методе рада:

промене на примерима

На основу Луисове теорије и електронске

-монолошко-

-да тумаче и уочавају разлике

конфигурације атома елемената представља

дијалошка метода

између ковалентних и јонских

настајање ковалентне везе

-дискусија

једињења

. Објашњава стварање хемијске везе; предвиђа

-демонстративна

физичка и хемијска својства супстанци

-илустративна

10

зависно од типа хемијске везе, симетрије молекула,
поларности и међумолекулских
4.

Хемијске реакције

-да развијају хемијску

интеракција.
Саставља хемијске једначине једноставних

Облици рада:

писменост

реакција и, на основу њих, сагледава

-индивидуални рад

141

15

Редн
и

Назив наставне

број теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне по наставној
теме

теме
-да знају појам мола,разумеју

односе између масе, количине и броја честица

-групни рад

енергетске промене ,брзину

реактаната и производа.

-фронтални

хемијске реакције-да знају који Препознаје да су све хемијске реакције праћене
су циниоци који утичу на

променом енергије; разликује

Методе рада:

брзину и хемијску равнотежу

примере хемијских реакција током којих се

-израда огледа у

-да раде стехиометријска

енергија ослобађа (егзотермне реакције)

лабораторији

израчунавања

или везује (ендотермне реакције) и препознаје

- дијалошка

примере примене хемијских реакција

-излагање

на основу топлотних ефеката који их прате.

-активна настава

Наводи факторе који утичу на брзину хемијске
реакције и хемијску равнотежу.
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.
Идентификује егзотермне и ендотермне реакције
на основу термохемијских
једначина или вредности промене енталпије и
повезује их с практичним значајем.
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Број часова
теми

Редн
и

Назив наставне

број теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

5.

Дисперзни системи

остваривања наставне по наставној
теме

теме

Број часова
теми

Изводи стехиометријска израчунавања
-ученици треба да знају шта су Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида Облици рада:
раствори и њихов значај

и правих раствора у

-индивидуални рад

-да знају да раде задатке из

свакодневном животу и струци и употребу базира

-групни рад

раствора,праве растворе

на познавању њихових својстава.

-фронтални

одређене концентрације

изводи потребна израчунавања и припрема раствор
одређеног процентног састава

Методе рада:

за потребе у свакодневном животу и струци;

-израда огледа у

препознаје значење количинске

лабораторији

концентрације.

- дијалошка

12

-излагање
6.

Киселине, базе,соли

-ученици продубљују знање о

Разликује и описује киселине, базе и соли,

-активна настава
Облици рада:

овим типовима једињења

утврђује кисело-базна својства

-индивидуални рад

-дефинишу киселине,базе на

раствора помоћу индикатора и на основу pH

-групни рад

основу протолитичке теорије

вредности и повезује с примерима из

-фронтални

-одређују ph раствора

свакодневног живота и струке
Објашњава шта су киселине и базе према

Методе рада:

протолитичкој теорији; разликује јаке и

-израда огледа у

слабе киселине и базе на основу степена

лабораторији
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12

Редн
и

Назив наставне

број теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне по наставној
теме

теме

Број часова

дисоцијације; користи јонски производ воде

- дијалошка

у израчунавању концентрације водоник- и

-излагање

хидроксид-јона, pH и pОH вредности

-демонстративна

теми

водених раствора.
ИзрачунаваОбјашњава састав, хемијска својства и
7.

Оксидо-редукционе

значај пуфера
-ученици треба да схвате шта је Описује процесе оксидације и редукције;

Облици рада:

реакције

оксидоредукција и да знају

Повезује положај метала у напонском низу с

-индивидуални рад

какав је њен значај уза

реактивношћу и практичном

-групни рад

биохемију

применом; наводи електрохемијске процесе и

-фронтални

њихову примену (хемијски извори

Методе рада:

струје, електролиза и корозија)

-израда огледа у
лабораторији
- дијалошка
-излагање
-демонстратив
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања проописаних наставних планова и прогарама

Назив предмета : Биологија
Разред : │₁‚₂‚₄
Образовни профил : медициска сестра-техничар,фармацеутски техничар,физиотерапеутски техничар
Наставник : Мирјана Вучковић

Редни

Број

Број

Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи

Начин и поступак

теме

теме

теме

постигнућа ученика

Остваривања наставне теме

1.

Биологија ћелије

- Упознаванје са предметом и

Ученик ће битиспособан да дефинише

Најчеће методе рада

значајем цитологије

предмет проучавањацитологије;да

су:монолошко-дијалошка и

наведе особине биљака иживотиња и

илустративно-

-Проширивање знања о особинама

нивое њихове организације;да објасни

демонстративна.Облик рада

живих бића и њиховим биолошким

хемијску структуру и функцију

најчешће фронтални али и

системима

ћелијих органела.

групни и рад у пару.

Моћи ће да ојасни разлике између

Усвојена је препорука за

-Упознавање са хемијским

биљне и животињске ћелије;зна ће да

коришћење интернета у

саставом,грађом и функциојом

објасни ток фотосинтезе и ћелијског

обради неких наставних

ћелије

дисања;да ојасни фазе ћелијског

јединица.
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часова по
наставној
теми
25

циклуса и значај митозе мејозе.
-Схватање значаја фотосинтезе и
ћелијског дисања
-Разумевање процеса који се
одигравају током ћелијског
2.

Биологија развића

циклуса и ћелијских деоба
-Порширивање знања о начину

Ученик ће моћи да : наброји начине

размножавања и гаметогенези

размножавања животиња;да објасни

животиња

процесе гаметгенезе са шеме;утврди

-Схватанје везе између типова
јајних ћелија и развића ембриона
-Разумевање значаја
екстраембрионалних творевина за
опстанак организма

20

везу између типова јајних ћелија и
развића ембриона;процени значај
екстраембрионалних творевина за
развој ембриона и анализира процесе
постембрионалног развића.

-Одређивање основних фаза
постембрионалног развића
3.

Основни појмови

-Дефинисање предмета

Ученик ће знати да дефинише:

екологије

истраживања и значај екологије

предмет истраживања и значај

-Разумевање структуре екосистема
и односа организама у ланцима
исхране
-Анализирање структуре биосфере
и биохемијских циклуса у њој

екологије;структуру екосистема и
процесе који се одгравају у
њему;моћи ће да објасни појам
биодиверзитета и биосферу као
јединствени еколошки систем на
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8

-Утврђиванје значаја

Земљи.

биодиверзитета за опстанак
живота на Земљи
4.

Животна средина и

-Проширивање знања о изворма и

Ученик ће бити способан да: наведе

одрживи развој

врстама загађивања животне

изворе загађивања животне

средине

средине;анализира врсте загађивача и

-Разумевање концепта одрживог
развоја и различитих облика
заштите и унапређења животне
средине
-Развијање свести о последицама
глобалних климатских промена

8

последице загађивања жвотне
средине;обасни значај одрживог
развоја и облике енергетске
ефиканости;наведе узроке нестајања
биљнг и животињског света;испољи
одговоран однос према домаћим
животињама и кућним
љубимцима;процени последице
глобалних климатских промена.

5.

Еколошка култура

-Проширивање знања о значају

Ученик ће бити у стању да:објасни

одржавања личне хигијене

значај одржавања личне хигијене и

животног и радног простора

хигијене радног простора;разликује

-Схватање значаја правилне
употребе производа
-Разумевање различитих утицаја на
здравље човека

адитиве опасне ппо здравље;да
објасни значај декларације иупотребу
производа према упутству;процени
значај употребе биоразградиве
амбалаже и правилног одлагања
отпада;протумачи утицаје
буке,стреса,брзе хране и физичке
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активности на здравље људи.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Биологија
Разред:I 3,5
Образовни профил: Медицинска сестра- васпитач, зубни техничар, педијатријска сестра техничар
Наставник: Мирјана Вучковић

Редни
број
теме
1.

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Основи цитологије

Упознати ученике са грађом и

Дефинише предмет проучавања

Oблици рада:

функцијом ћелије у циљу

цитологије

-фронтални облик

развијања прецизности и

Наведе главне особине живих бића

-групни облик

аналитичности у раду

Објасни хемијску структуру ћелије
Објасни функцију ћелијских

Методе рада:

органела

-монолошко- дијалошка

20

метода
-рад на тексту
2.

Вируси

Стицање основних знања о

Наброји основне особине вируса

Облици рада:

грађи и особинама вируса

Објасни грађу вируса

-групни рад

Наброји врсте вирусе

-рад у пару
Методе рада:
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Редни
број
теме

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

-дијалошки метод
-дискусија
-текстуални метод

3.

Бактерије

Упознати ученике са грађом,

Објасни грађу бактерија

Облици рада:

размножавањем и екологијом

Наброји врсте бактерија и болести

-фронтални облик

бактерија

које изазивају

-рад у пару

7

Описује начине размножавања
Методе рада:
-монолошко- дијалошка
метода
4.

Разноврсност биљног

Упознати ученике са

Препознаје разноврсност бињног

-дискусија
Облици рада:

и животињског света

разноврсношћу биљног и

света

-индивидуални рад

животињског света у циљу

Препознаје разноврсност

-групни рад

развијања материјалистићких

животињског света

-

ставова

Набраја значај очувања флоре и
фауне

Методе рада:
-израда плаката
- дијалошка
-излагање
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Редни
број
теме

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

-активна настава
5.

Морфологија органа

Стицање знања о грађи и

Описује сваки биљни орган-грађу и

Облици рада :

скривеносеменица

функцији биљних органа

функцију

-фронтални
-групни рад
Методе рада:

12

-израда семинарских радова
-дијалошка метода
(дискусија)

6.

Гајење и употреба

Упознавање ученика са

Набраја врсте лековитог биља

Облици рада:

лековитог и

начинима гајења и сакупљања

Описује одређене врсте лековитог

-групни

ароматичног биља

лековитог биља

биља

-фронтални

Препознаје лековито биље

-индивидуални

Описује начин гајења лековитог
биља

Методе рада:

Описује принципе сакупљања

-израда презентације у групи

лековитог биља

-монолошко дијалошка
метода

7.

Основни појмови и

Упознавање ученика са

Дефинише предмет истраживања и
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-текст метода
Облици рада:

9

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

принципи екологије

основним појмовима екологије

значај екологије

-фронтални

Објасни структуру екосистема

-групни

Анализира биогеохемијске циклусе

-рад у пару

у биосфери
10
Методе рада:
-дијалошка
-играње улога
-израда паноа
8.

Заштита и

Упознавање ученика са

Наводи изворе загађења животне

Облици рада:

унапређење животне

изворима, начинима и

средине

-фронтални

средине

последицама загађења животне

Анализира врсте загађења

-групни

средине у циљу подизања свести

Процени последице загађења

појединца о заштити природе

Процени последице глобалних

Методе рада.

климатских промена

-демонстративна
-монолошко дијалошка
-активна настава

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Ликовна култура

152

6

Разред: I
Образовни профил: медицинска сестра васпитач, зубни техничар, педијатријска сестра теничар
Број часова:35
Наставник: Марија Павловић

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
Уметност старог века

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавње ученика са

Открити код ученика све

Монолошко –

појмом уметности и са

расположиве могућности за

дијалошком методом и

Историјом уметности

ликовне активности и за

индивидуалним

Старог века.

разумевање ликовних дела.

практичним радом.

Број часова
по
наставној
теми
10

Примена стваралачког
мишљења кроз практичне и
теоријске задатке.
2

Уметност средњег века

Стицање знања о

Разумевање значаја културног

Монолошко –

општој и националној

наслеђа своје земље. Анализа

дијалошком методом и

средњевековној

националних стилова и утицај

индивидуалним

уметности.

западних на настанак истих.

практичним радом.

Упознавање ученика

Примена стечених знања у

са ликовним наслеђем

свакодневмом животу при

наше земље како би

сусрету са културним наслеђем.

развили смисао,
осећање и потребе
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8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

неговања културних
тековина.

3

Уметност новог века

Упознавање са

Стицање знања о сликарима и

Монолошко –

уметношћу Ренесансе,

делима периода о којем је реч у

дијалошком методом и

Барока али и са

овој теми. Анализа уметничких

индивидуалним

правцима са почетка

дела. Синтеза знања са циљем

практичним радом

XIX века да би

схватања утицаја друштвених

ученици могли да

промена на развој уметничких

схвате уметничка дела

стилова.

9

у културноисторијским
4

Модерна и савремена уметност

оквирима.
Упознавање ученика

Окарактерисати друштвене

Монолошко –

са тековинама

промене као главне факторе брзе

дијалошком методом и

уметности са краја

смене праваца у периоду XIX и

индивидуалним

XIX и током XX века,

XX века. Истраживање и

практичним радом

али и са савременим

повезивање различитих праваца

делима и ствараоцима.

и уметника и њихове међусобне
везе и утицаје.
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9

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

КРАЉЕВО
Назив предмета:

Музичка култура

Разред: први- 1

општи-мед.сестра-техничар

Наставник:

Јелена Столић

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
Класична музика

Циљеви наставне теме

-

-

Разликовање стилова

Исходи постигнућа
ученика

-

Ученик препознаје.

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

-

Монолошко

И разликује одлике

дијалошком

века--,развијање

стилова у

методом и

навика за слушање

музичком

индивидуалн-

уметничке музике,

изражавању од 14.

Формирање музичког

испољава потребу

укуса,

за слушањем

им као и радом

-

одслушане
композиције и
њених аутора,Изражава своје
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у групи,
-перцепција
музичких

музике,-препознаје

-

часова по
наставној
теми

од ренесансе до 21.

до 21. века,-

Број

примера,Слушањем
музике

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

емоције .

2

Опера,оперета,балет,мјузикл

-

-

разликује муз.-

-Монолошко

између

сценска дела,

дијалошком методом и

текста,музичког и

разуме повезаност

индив.и групни рад,-

сценског извођења

текста,музике и

слушање музике

Значај корелације

-

покрета,. оспособљавање

препознаје истор.-

ученика за

културни амбијент

препознавање и

у коме су настала

разликовање разних

дела.

видова опере кроз

156

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

историју.
3

Традиционална музика

-

Препознаје

-Монолошко

ученика за

естетске вредности

дијалошком методом и

разликовање културе

у култури свог и

индивидуалн- им и

и традиције како

народа других

групним радом ,

свог,тако и других

земања,- вреднује

Перцепцијом

народа,-уочавање

утицај народног

муз.примера,-

утицаја

стваралаштва на

слушањем музике.

нар.стваралаштва на

уметничко.

Оспособљавање

-

5

уметничко
стваралаштво.

4

5

Џез,Блуз,Филмска музика

Хорско певање

-способност препознавања

-препознаје мелодијско-

- Монолошко

критеријума који се односе

ритмичке обрасце

дијалошком методом

на ритмичку строгост и

муз.жанрова,- разликује

слушањем музике.

импровизовање мелодије као

изглед и боју одређених

карактеристике џез и близ

инструмената,- извођачке

музике,-упознавање боје

саставе.

звука инструмената.
-оспособљавање ученика за

-препознаје и разликује

Перц.муз.примера,-

заједничо извођење

елементе музичког

монолошка-
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4

5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика
извођења.
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Начин и поступак
остваривања наставне
теме
демонстративна метода

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Ликовна култура

Разред: први
Образовни профил: фармацеутски техничар и физиотерапеутски техничар
Наставник: Марија Павловић

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
теорија обликовања

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-

Врсте ликовних

-

ученик разликује

-

Монолошко

уметности.

врсте ликовних

дијалошком

Повезаност

уметности, ликовне

методом и

уметности и

елементе.Користи

индивидуалн-

друштва, природе и

ликовне елементе у

им и

науке. Ликовни

самосталном

практичним

елементи.

ликовном

радом, као и

Коришћење

изражавању.

радом у пару.

ликовних елемената

Изражава своје

у самосталном

ставове, доживљаје

ликовном

и емоције креативно
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Број часова
по
наставној
теми
13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

изражавању, као и

користећи ликовни

изражавању ставова,

језик.

Број часова
по
наставној
теми

доживљаја и емоција.
Уметност
праисторије и старог
века.

2

уметничко наслеђе

-

Стицање

-

ученик разликује

функционалног

елеменате, појмове

знања из уметничког

и термине у

наслеђа. Формирање

ликовним

свести о значају

уметностима.Израж

очувања светског и

ава став о одабраним

националног

ликовним делима

уметничког наслеђа.

историје уметности

Формирање

средњег и новог

естетских

века. Комуницира са

критеријума.

делима ликовних
уметности
(репродукције,
посета галерији или

160

-Монолошко
дијалошком методом и
индивидуалн- им и
практичним радом.

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

музеју).

3

практичан рад

-

Стицање знања о

-

ученик разликује

врстама ,својствима

врсте ликовних

и могућностима

уметности, ликовне

коришћења

елементе.Користи

различитих ликовних

ликовне елементе у

техника и

самосталном

материјала.

ликовном
изражавању.
Изражава своје
ставове, доживљаје
и емоције креативно
користећи ликовни
језик.

161

-Монолошко
дијалошком методом и
индивидуалн- им и
практичним радом, као
и радом у пару.

5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Анатомија и физиологија
Разред: први
Образовни профил: козметички техничар
Наставник: Божовић др Никола

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Организација човечјег тела

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о:

-наведе латинском

-фронтални

организацији човечјег

терминологијом називе

-групни

тела,повезаности система

основних делова човечјег тела

-индивидуални

органа и значају

-објасни појам и значај

-монолошка

хомеостазе;врстама,грађи и

хомеостазе

-дијалошка

функцији ткива

-наброји системе органа

-илустративна

-објасни грађу и функције
-стицање знања о:саставу

четири основне врсте ткива
-опише расподелу воде у

-фронтални

телесних течности и њиховој

организму

-групни

улози у одржавању

-објасни улоге крви у

-индивидуални

хомеостазе;појмовима,појавама

организму

-монолошка

и процесима везаним за

-наброји беланчевине крвне

-дијалошка

крв;структури и улози лимфног

плазме

-илустративна
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Број часова
по
наставној
теми

9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Телесне течности,крв и лимфа

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Система

2.

Број часова
по
наставној
теми

-наведе нормалан број крвних
ћелија и њихове улоге

14

-опише хемолизу и
седиментацију еритроцита
-наведе крвне групе и значај
њиховог одређивања
-локализује и опише лимфне
органе и њихову улогу

Локомоторни систем
3.

-стицање знања о: грађи и

-фронтални

улози костију;грађи и улози

-објасни поделу костију према

-групни

зглобова;о грађи и улози

облику

-индивидуални

мишића;функционалној

-покаже на костуру и именује

-монолошка

повезаности костију,мишића и

их на латинском језику

-дијалошка

зглобова

-опише структуру зглобова и

-илустративна

њихову поделу према
покретљивости
-покаже на костуру и именује
зглобове на латинском језику
-објасни карактеристике и
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15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

наброји најважније скелетне
мишиће
-стицање змања о: грађи срца и

-опише положај и грађу срца

-фронтални

васкуларног система; срчаном

-покаже на моделу срчане

-групни

циклусу; регулацији срчаног

преграде,срчане шупљине и

-индивидуални

рада; артеријском крвном

крвне судове

-монолошка

притиску и пулсу

-објасни фазе срчаног циклуса

-дијалошка

-објасни функцију срчаних

-илустративна

залистака и настајење срчаних
4.

Кардиоваскуларни систем

тонова
-објасни улогу малог и великог

11

крвотока
-именује и покаже велике гране
аорте и велике вене
-објасни принцип мерења
крвног притиска и његове
вредности
-стицање знања о: грађи и

-опише грађу и функцију

-фронтални

функцији органа за дисање;

органа за дисање

-групни

функционалној повезаности

-покаже на моделу и именује

-индивидуални
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Редни
број
теме
5.

Назив наставне
теме
Респираторни систем

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

респираторног и

дисајне путеве на латинском

-монолошка

кардиоваскуларног система

језику

-дијалошка

-објасни дисајни циклус

-илустративна

Број часова
по
наставној
теми
9

-објасни размену гасова у
плућима

6.

Дигестивни систем

-стицање знања о: положају и

-објасни регулацију дисања
-покаже на моделу органе и

-фронтални

грађи органа за варење; грађи и

делове органа дигестивног

-групни

улози жлезда придодатих

система и именује их на

-индивидуални

дигестивном систему;

латинском језику

-монолошка

процесима варења и

-објасни процес варења хране

-дијалошка

апсорпцији хранљивих

-наведе најважније функције

-илустративна

материја; моторној активности

јетре

дигестивног система

-објасни улогу панкреаса у
варењу хране
-објасни процес апсорпције у
дигестивном систему

7.

Ендокрини систем и дојка

-стицање знања о:

-покаже на моделу ендокрине

-фронтални

полозају,грађи и функцијама

жлезде и именује их на

-групни

жлезда са унутрашњим

латинском језику

-индивидуални

лучењем; улози хормона у

-објасни регулацију рада

-монолошка

165

11

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

регулацији свих животних

спреге:хипоталамус-хипофиза-

-дијалошка

процеса;

ендокрина жлезда

-илустративна

Грађи и улози дојке

-наведе и објасни улогу

Број часова
по
наставној
теми
7

хормона ендокриних жлезда
-објасни грађу и функцију
дојке
-стицање знања о:

-покаже на моделу органе и

-фронтални

положају,грађи и функцији

делове органа уринарног

-групни

уринарног система;

система и именује их на

-индивидуални

положају,грађи и функцији

латинском језику

-монолошка

мушких и женских полних

-опише нефрон и објасни

-дијалошка

органа

његову улогу у настајању

-илустративна

урина
8.

Урогенитални систем

-опише нормалан сатав урина
-објасни улогу бубрега у
одржавању хомеостазе,крвног
притиска и ендокрину
функцију
-покаже на моделу мушке и
женске полне органе и њихове
делове и именује их на
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8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

латинском језику

9.

Нервни систем

-стицање знања о:

-изврши поделу нервног

-фронтални

подели,грађи и функцији

система по морфолошким и

-групни

нервног система; регулаторној

функционалним

-индивидуални

функцији нервног система и

карактеристикама

-монолошка

свих органских система и

-покаже на моделу делове

-дијалошка

односа организма према

централног нервног система и

-илустративна

спољашњој средини

именује их на латинском језику
-објасни рефлексни лук

10

-наведе најважније функције
делова ЦНС-а
-опише грађу и улогу
периферних нерава
-објасни функционалне
карактеристике симпатикуса и
парасимпатикуса
-стицање знања о: грађи и

-опише грађу коже

-фронтални

улогама коже; грађи и

-опише рецепцију површног и

-групни

функцији чулних органа

дубоког сензибилитета

-индивидуални

167

Редни
број
теме

10.

Назив наставне
теме

Систем рецепторних органа /чула/

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-опише рецепцију мириса и

-монолошка

укуса

-дијалошка

-опише грађу ока и рецепцију

-илустративна

вида
-опише грађу ува и рецепцију
слуха и равнотеже

168

Број часова
по
наставној
теми
5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Анатомија и физиологија
Разред: први
Образовни профил: козметички техничар
Наставник: Божовић др Никола

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Организација човечјег тела

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о:

-наведе латинском

-фронтални

организацији човечјег

терминологијом називе

-групни

тела,повезаности система

основних делова човечјег тела

-индивидуални

органа и значају

-објасни појам и значај

-монолошка

хомеостазе;врстама,грађи и

хомеостазе

-дијалошка

функцији ткива

-наброји системе органа

-илустративна

-објасни грађу и функције
-стицање знања о:саставу

четири основне врсте ткива
-опише расподелу воде у

-фронтални

телесних течности и њиховој

организму

-групни

улози у одржавању

-објасни улоге крви у

-индивидуални

хомеостазе;појмовима,појавама

организму

-монолошка
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Број часова
по
наставној
теми

9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Телесне течности,крв и лимфа

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

и процесима везаним за

-наброји беланчевине крвне

-дијалошка

крв;структури и улози лимфног

плазме

-илустративна

Система

-наведе нормалан број крвних

2.

ћелија и њихове улоге

Број часова
по
наставној
теми

14

-опише хемолизу и
седиментацију еритроцита
-наведе крвне групе и значај
њиховог одређивања
-локализује и опише лимфне
органе и њихову улогу

Локомоторни систем
3.

-стицање знања о: грађи и

-фронтални

улози костију;грађи и улози

-објасни поделу костију према

-групни

зглобова;о грађи и улози

облику

-индивидуални

мишића;функционалној

-покаже на костуру и именује

-монолошка

повезаности костију,мишића и

их на латинском језику

-дијалошка

зглобова

-опише структуру зглобова и

-илустративна

њихову поделу према
покретљивости
-покаже на костуру и именује
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15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

зглобове на латинском језику
-објасни карактеристике и
наброји најважније скелетне
мишиће
-стицање змања о: грађи срца и

-опише положај и грађу срца

-фронтални

васкуларног система; срчаном

-покаже на моделу срчане

-групни

циклусу; регулацији срчаног

преграде,срчане шупљине и

-индивидуални

рада; артеријском крвном

крвне судове

-монолошка

притиску и пулсу

-објасни фазе срчаног циклуса

-дијалошка

-објасни функцију срчаних

-илустративна

залистака и настајење срчаних
4.

Кардиоваскуларни систем

тонова
-објасни улогу малог и великог
крвотока
-именује и покаже велике гране
аорте и велике вене
-објасни принцип мерења
крвног притиска и његове
вредности
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11

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Респираторни систем

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о: грађи и

-опише грађу и функцију

-фронтални

функцији органа за дисање;

органа за дисање

-групни

функционалној повезаности

-покаже на моделу и именује

-индивидуални

респираторног и

дисајне путеве на латинском

-монолошка

кардиоваскуларног система

језику

-дијалошка

-објасни дисајни циклус

-илустративна

Број часова
по
наставној
теми

9

-објасни размену гасова у
плућима

6.

Дигестивни систем

-стицање знања о: положају и

-објасни регулацију дисања
-покаже на моделу органе и

-фронтални

грађи органа за варење; грађи и

делове органа дигестивног

-групни

улози жлезда придодатих

система и именује их на

-индивидуални

дигестивном систему;

латинском језику

-монолошка

процесима варења и

-објасни процес варења хране

-дијалошка

апсорпцији хранљивих

-наведе најважније функције

-илустративна

материја; моторној активности

јетре

дигестивног система

-објасни улогу панкреаса у
варењу хране
-објасни процес апсорпције у
дигестивном систему
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11

Редни
број
теме

7.

Назив наставне
теме

Ендокрини систем и дојка

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о:

-покаже на моделу ендокрине

-фронтални

полозају,грађи и функцијама

жлезде и именује их на

-групни

жлезда са унутрашњим

латинском језику

-индивидуални

лучењем; улози хормона у

-објасни регулацију рада

-монолошка

регулацији свих животних

спреге:хипоталамус-хипофиза-

-дијалошка

процеса;

ендокрина жлезда

-илустративна

Грађи и улози дојке

-наведе и објасни улогу

Број часова
по
наставној
теми

7

хормона ендокриних жлезда
-објасни грађу и функцију
дојке
-стицање знања о:

-покаже на моделу органе и

-фронтални

положају,грађи и функцији

делове органа уринарног

-групни

уринарног система;

система и именује их на

-индивидуални

положају,грађи и функцији

латинском језику

-монолошка

мушких и женских полних

-опише нефрон и објасни

-дијалошка

органа

његову улогу у настајању

-илустративна

урина
8.

Урогенитални систем

-опише нормалан сатав урина
-објасни улогу бубрега у
одржавању хомеостазе,крвног
притиска и ендокрину
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8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

функцију
-покаже на моделу мушке и
женске полне органе и њихове
делове и именује их на
латинском језику

9.

Нервни систем

-стицање знања о:

-изврши поделу нервног

-фронтални

подели,грађи и функцији

система по морфолошким и

-групни

нервног система; регулаторној

функционалним

-индивидуални

функцији нервног система и

карактеристикама

-монолошка

свих органских система и

-покаже на моделу делове

-дијалошка

односа организма према

централног нервног система и

-илустративна

спољашњој средини

именује их на латинском језику
-објасни рефлексни лук
-наведе најважније функције
делова ЦНС-а
-опише грађу и улогу
периферних нерава
-објасни функционалне
карактеристике симпатикуса и
парасимпатикуса

174

10

Редни
број
теме

10.

Назив наставне
теме

Систем рецепторних органа /чула/

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о: грађи и

-опише грађу коже

-фронтални

улогама коже; грађи и

-опише рецепцију површног и

-групни

функцији чулних органа

дубоког сензибилитета

-индивидуални

-опише рецепцију мириса и

-монолошка

укуса

-дијалошка

-опише грађу ока и рецепцију

-илустративна

вида
-опише грађу ува и рецепцију
слуха и равнотеже

175

Број часова
по
наставној
теми

5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Анатомија и физиологија
Разред: први
Образовни профил: фармацеутски техничар
Наставник: Божовић др Никола

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Организација човечјег тела

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о:

-наведе латинском

-фронтални

организацији човечјег

терминологијом називе

-групни

тела,повезаности система

основних делова човечјег тела

-индивидуални

органа и значају

-објасни појам и значај

-монолошка

хомеостазе;врстама,грађи и

хомеостазе

-дијалошка

функцији ткива

-наброји системе органа

-илустративна

-објасни грађу и функције
-стицање знања о:саставу

четири основне врсте ткива
-опише расподелу воде у

-фронтални

телесних течности и њиховој

организму

-групни

улози у одржавању

-објасни улоге крви у

-индивидуални

хомеостазе;појмовима,појавама

организму

-монолошка

и процесима везаним за

-наброји беланчевине крвне

-дијалошка

крв;структури и улози лимфног

плазме

-илустративна

176

Број часова
по
наставној
теми

9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Телесне течности,крв и лимфа

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Система

2.

Број часова
по
наставној
теми

-наведе нормалан број крвних
ћелија и њихове улоге

14

-опише хемолизу и
седиментацију еритроцита
-наведе крвне групе и значај
њиховог одређивања
-локализује и опише лимфне
органе и њихову улогу

Локомоторни систем
3.

-стицање знања о: грађи и

-фронтални

улози костију;грађи и улози

-објасни поделу костију према

-групни

зглобова;о грађи и улози

облику

-индивидуални

мишића;функционалној

-покаже на костуру и именује

-монолошка

повезаности костију,мишића и

их на латинском језику

-дијалошка

зглобова

-опише структуру зглобова и

-илустративна

њихову поделу према
покретљивости
-покаже на костуру и именује
зглобове на латинском језику
-објасни карактеристике и
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15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

наброји најважније скелетне
мишиће
-стицање змања о: грађи срца и

-опише положај и грађу срца

-фронтални

васкуларног система; срчаном

-покаже на моделу срчане

-групни

циклусу; регулацији срчаног

преграде,срчане шупљине и

-индивидуални

рада; артеријском крвном

крвне судове

-монолошка

притиску и пулсу

-објасни фазе срчаног циклуса

-дијалошка

-објасни функцију срчаних

-илустративна

залистака и настајење срчаних
4.

Кардиоваскуларни систем

тонова
-објасни улогу малог и великог

11

крвотока
-именује и покаже велике гране
аорте и велике вене
-објасни принцип мерења
крвног притиска и његове
вредности
-стицање знања о: грађи и

-опише грађу и функцију

-фронтални

функцији органа за дисање;

органа за дисање

-групни

функционалној повезаности

-покаже на моделу и именује

-индивидуални

178

Редни
број
теме
5.

Назив наставне
теме
Респираторни систем

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

респираторног и

дисајне путеве на латинском

-монолошка

кардиоваскуларног система

језику

-дијалошка

-објасни дисајни циклус

-илустративна

Број часова
по
наставној
теми
9

-објасни размену гасова у
плућима

6.

Дигестивни систем

-стицање знања о: положају и

-објасни регулацију дисања
-покаже на моделу органе и

-фронтални

грађи органа за варење; грађи и

делове органа дигестивног

-групни

улози жлезда придодатих

система и именује их на

-индивидуални

дигестивном систему;

латинском језику

-монолошка

процесима варења и

-објасни процес варења хране

-дијалошка

апсорпцији хранљивих

-наведе најважније функције

-илустративна

материја; моторној активности

јетре

дигестивног система

-објасни улогу панкреаса у
варењу хране
-објасни процес апсорпције у
дигестивном систему

7.

Ендокрини систем и дојка

-стицање знања о:

-покаже на моделу ендокрине

-фронтални

полозају,грађи и функцијама

жлезде и именује их на

-групни

жлезда са унутрашњим

латинском језику

-индивидуални

лучењем; улози хормона у

-објасни регулацију рада

-монолошка
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11

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

регулацији свих животних

спреге:хипоталамус-хипофиза-

-дијалошка

процеса;

ендокрина жлезда

-илустративна

Грађи и улози дојке

-наведе и објасни улогу

Број часова
по
наставној
теми
7

хормона ендокриних жлезда
-објасни грађу и функцију
дојке
-стицање знања о:

-покаже на моделу органе и

-фронтални

положају,грађи и функцији

делове органа уринарног

-групни

уринарног система;

система и именује их на

-индивидуални

положају,грађи и функцији

латинском језику

-монолошка

мушких и женских полних

-опише нефрон и објасни

-дијалошка

органа

његову улогу у настајању

-илустративна

урина
8.

Урогенитални систем

-опише нормалан сатав урина
-објасни улогу бубрега у
одржавању хомеостазе,крвног
притиска и ендокрину
функцију
-покаже на моделу мушке и
женске полне органе и њихове
делове и именује их на

180

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

латинском језику

9.

Нервни систем

-стицање знања о:

-изврши поделу нервног

-фронтални

подели,грађи и функцији

система по морфолошким и

-групни

нервног система; регулаторној

функционалним

-индивидуални

функцији нервног система и

карактеристикама

-монолошка

свих органских система и

-покаже на моделу делове

-дијалошка

односа организма према

централног нервног система и

-илустративна

спољашњој средини

именује их на латинском језику
-објасни рефлексни лук

10

-наведе најважније функције
делова ЦНС-а
-опише грађу и улогу
периферних нерава
-објасни функционалне
карактеристике симпатикуса и
парасимпатикуса
-стицање знања о: грађи и

-опише грађу коже

-фронтални

улогама коже; грађи и

-опише рецепцију површног и

-групни

функцији чулних органа

дубоког сензибилитета

-индивидуални

181

Редни
број
теме

10.

Начин и поступак

Назив наставне

Циљеви наставне теме

теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Систем рецепторних органа /чула/

-опише рецепцију мириса и

-монолошка

укуса

-дијалошка

-опише грађу ока и рецепцију

-илустративна

вида
-опише грађу ува и рецепцију
слуха и равнотеже

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

остваривања наставне

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Анатомија и физиологија
Разред: први
Образовни профил: мадицинска сестра-васпитач

182

Број часова
по
наставној
теми
5

Број часова: 140
Наставник: Божовић др Никола

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Организација човечјег тела

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о:

-наведе латинском

-фронтални

организацији човечјег

терминологијом називе

-групни

тела,повезаности система

основних делова човечјег тела

-индивидуални

органа и значају

-објасни појам и значај

-монолошка

хомеостазе;врстама,грађи и

хомеостазе

-дијалошка

функцији ткива

-наброји системе органа

-илустративна

Број часова
по
наставној
теми

7

-објасни грађу и функције

Телесне течности,крв и лимфа
2.

-стицање знања о:саставу

четири основне врсте ткива
-опише расподелу воде у

-фронтални

телесних течности и њиховој

организму

-групни

улози у одржавању

-објасни улоге крви у

-индивидуални

хомеостазе;појмовима,појавама

организму

-монолошка

и процесима везаним за

-наброји беланчевине крвне

-дијалошка

крв;структури и улози лимфног

плазме

-илустративна

Система

-наведе нормалан број крвних
ћелија и њихове улоге
-опише хемолизу и
седиментацију еритроцита
-наведе крвне групе и значај

183

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

њиховог одређивања
-локализује и опише лимфне
органе и њихову улогу

Локомоторни систем
3.

-стицање знања о: грађи и

-фронтални

улози костију;грађи и улози

-објасни поделу костију према

-групни

зглобова;о грађи и улози

облику

-индивидуални

мишића;функционалној

-покаже на костуру и именује

-монолошка

повезаности костију,мишића и

их на латинском језику

-дијалошка

зглобова

-опише структуру зглобова и

-илустративна

њихову поделу према

24

покретљивости
-покаже на костуру и именује
зглобове на латинском језику
-објасни карактеристике и
наброји најважније скелетне
мишиће
-стицање змања о: грађи срца и

-опише положај и грађу срца

-фронтални

васкуларног система; срчаном

-покаже на моделу срчане

-групни

циклусу; регулацији срчаног

преграде,срчане шупљине и

-индивидуални

184

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

рада; артеријском крвном

крвне судове

-монолошка

притиску и пулсу

-објасни фазе срчаног циклуса

-дијалошка

-објасни функцију срчаних

-илустративна

Број часова
по
наставној
теми

залистака и настајење срчаних
4.

Кардиоваскуларни систем

тонова
-објасни улогу малог и великог

14

крвотока
-именује и покаже велике гране
аорте и велике вене
-објасни принцип мерења
крвног притиска и његове
вредности

5.

Респираторни систем

-стицање знања о: грађи и

-опише грађу и функцију

-фронтални

функцији органа за дисање;

органа за дисање

-групни

функционалној повезаности

-покаже на моделу и именује

-индивидуални

респираторног и

дисајне путеве на латинском

-монолошка

кардиоваскуларног система

језику

-дијалошка

-објасни дисајни циклус

-илустративна

-објасни размену гасова у
плућима
-објасни регулацију дисања

185

9

Редни
број
теме

6.

Назив наставне
теме

Дигестивни систем

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о: положају и

-покаже на моделу органе и

-фронтални

грађи органа за варење; грађи и

делове органа дигестивног

-групни

улози жлезда придодатих

система и именује их на

-индивидуални

дигестивном систему;

латинском језику

-монолошка

процесима варења и

-објасни процес варења хране

-дијалошка

апсорпцији хранљивих

-наведе најважније функције

-илустративна

материја; моторној активности

јетре

дигестивног система

-објасни улогу панкреаса у

Број часова
по
наставној
теми

15

варењу хране
-објасни процес апсорпције у
дигестивном систему

7.

Ендокрини систем и дојка

-стицање знања о:

-покаже на моделу ендокрине

-фронтални

полозају,грађи и функцијама

жлезде и именује их на

-групни

жлезда са унутрашњим

латинском језику

-индивидуални

лучењем; улози хормона у

-објасни регулацију рада

-монолошка

регулацији свих животних

спреге:хипоталамус-хипофиза-

-дијалошка

процеса;

ендокрина жлезда

-илустративна

Грађи и улози дојке

-наведе и објасни улогу
хормона ендокриних жлезда
-објасни грађу и функцију
дојке

186

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о:

-покаже на моделу органе и

-фронтални

положају,грађи и функцији

делове органа уринарног

-групни

уринарног система;

система и именује их на

-индивидуални

положају,грађи и функцији

латинском језику

-монолошка

мушких и женских полних

-опише нефрон и објасни

-дијалошка

органа

његову улогу у настајању

-илустративна

Број часова
по
наставној
теми

урина
8.

Урогенитални систем

-опише нормалан сатав урина

15

-објасни улогу бубрега у
одржавању хомеостазе,крвног
притиска и ендокрину
функцију
-покаже на моделу мушке и
женске полне органе и њихове
делове и именује их на
латинском језику

-стицање знања о:

-изврши поделу нервног

-фронтални

подели,грађи и функцији

система по морфолошким и

-групни

187

Редни
број
теме

9.

Назив наставне
теме

Нервни систем

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

нервног система; регулаторној

функционалним

-индивидуални

функцији нервног система и

карактеристикама

-монолошка

свих органских система и

-покаже на моделу делове

-дијалошка

односа организма према

централног нервног система и

-илустративна

спољашњој средини

именује их на латинском језику
-објасни рефлексни лук

Број часова
по
наставној
теми

25

-наведе најважније функције
делова ЦНС-а
-опише грађу и улогу
периферних нерава
-објасни функционалне
карактеристике симпатикуса и
парасимпатикуса

10.

Систем рецепторних органа /чула/

-стицање знања о: грађи и

-опише грађу коже

-фронтални

улогама коже; грађи и

-опише рецепцију површног и

-групни

функцији чулних органа

дубоког сензибилитета

-индивидуални

-опише рецепцију мириса и

-монолошка

укуса

-дијалошка

-опише грађу ока и рецепцију

-илустративна

вида
-опише грађу ува и рецепцију

188

9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

слуха и равнотеже

189

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Анатомија и физиологија
Разред: први
Образовни профил: зубни техничар
Број часова: 105
Наставник: Божовић др Никола

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Организација човечјег тела

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о:

-наведе латинском

-фронтални

организацији човечјег

терминологијом називе

-групни

тела,повезаности система

основних делова човечјег тела

-индивидуални

органа и значају

-објасни појам и значај

-монолошка

хомеостазе;врстама,грађи и

хомеостазе

-дијалошка

функцији ткива

-наброји системе органа

-илустративна

-објасни грађу и функције
-стицање знања о:саставу

четири основне врсте ткива
-опише расподелу воде у

-фронтални

телесних течности и њиховој

организму

-групни

улози у одржавању

-објасни улоге крви у

-индивидуални

хомеостазе;појмовима,појавама

организму

-монолошка

и процесима везаним за

-наброји беланчевине крвне

-дијалошка

190

Број часова
по
наставној
теми

7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Телесне течности,крв и лимфа

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

крв;структури и улози лимфног

плазме

Система

-наведе нормалан број крвних

2.

Број часова
по
наставној
теми

-илустративна

ћелија и њихове улоге

11

-опише хемолизу и
седиментацију еритроцита
-наведе крвне групе и значај
њиховог одређивања
-локализује и опише лимфне
органе и њихову улогу

Локомоторни систем
3.

-стицање знања о: грађи и

-фронтални

улози костију;грађи и улози

-објасни поделу костију према

-групни

зглобова;о грађи и улози

облику

-индивидуални

мишића;функционалној

-покаже на костуру и именује

-монолошка

повезаности костију,мишића и

их на латинском језику

-дијалошка

зглобова

-опише структуру зглобова и

-илустративна

њихову поделу према
покретљивости
-покаже на костуру и именује
зглобове на латинском језику

191

15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-објасни карактеристике и
наброји најважније скелетне
мишиће
-стицање змања о: грађи срца и

-опише положај и грађу срца

-фронтални

васкуларног система; срчаном

-покаже на моделу срчане

-групни

циклусу; регулацији срчаног

преграде,срчане шупљине и

-индивидуални

рада; артеријском крвном

крвне судове

-монолошка

притиску и пулсу

-објасни фазе срчаног циклуса

-дијалошка

-објасни функцију срчаних

-илустративна

залистака и настајење срчаних
4.

Кардиоваскуларни систем

тонова
-објасни улогу малог и великог

10

крвотока
-именује и покаже велике гране
аорте и велике вене
-објасни принцип мерења
крвног притиска и његове
вредности
-стицање знања о: грађи и

-опише грађу и функцију

-фронтални

функцији органа за дисање;

органа за дисање

-групни

192

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Респираторни систем

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

функционалној повезаности

-покаже на моделу и именује

-индивидуални

респираторног и

дисајне путеве на латинском

-монолошка

кардиоваскуларног система

језику

-дијалошка

-објасни дисајни циклус

-илустративна

Број часова
по
наставној
теми

9

-објасни размену гасова у
плућима

6.

Дигестивни систем

-стицање знања о: положају и

-објасни регулацију дисања
-покаже на моделу органе и

-фронтални

грађи органа за варење; грађи и

делове органа дигестивног

-групни

улози жлезда придодатих

система и именује их на

-индивидуални

дигестивном систему;

латинском језику

-монолошка

процесима варења и

-објасни процес варења хране

-дијалошка

апсорпцији хранљивих

-наведе најважније функције

-илустративна

материја; моторној активности

јетре

дигестивног система

-објасни улогу панкреаса у
варењу хране
-објасни процес апсорпције у
дигестивном систему

-стицање знања о:

-покаже на моделу ендокрине

-фронтални

полозају,грађи и функцијама

жлезде и именује их на

-групни

жлезда са унутрашњим

латинском језику

-индивидуални

193

10

Редни
број
теме
7.

Назив наставне
теме
Ендокрини систем и дојка

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

лучењем; улози хормона у

-објасни регулацију рада

-монолошка

регулацији свих животних

спреге:хипоталамус-хипофиза-

-дијалошка

процеса;

ендокрина жлезда

-илустративна

Грађи и улози дојке

-наведе и објасни улогу

Број часова
по
наставној
теми

9

хормона ендокриних жлезда
-објасни грађу и функцију
дојке
-стицање знања о:

-покаже на моделу органе и

-фронтални

положају,грађи и функцији

делове органа уринарног

-групни

уринарног система;

система и именује их на

-индивидуални

положају,грађи и функцији

латинском језику

-монолошка

мушких и женских полних

-опише нефрон и објасни

-дијалошка

органа

његову улогу у настајању

-илустративна

урина
8.

Урогенитални систем

-опише нормалан сатав урина
-објасни улогу бубрега у
одржавању хомеостазе,крвног
притиска и ендокрину
функцију
-покаже на моделу мушке и
женске полне органе и њихове

194

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

делове и именује их на
латинском језику

9.

Нервни систем

-стицање знања о:

-изврши поделу нервног

-фронтални

подели,грађи и функцији

система по морфолошким и

-групни

нервног система; регулаторној

функционалним

-индивидуални

функцији нервног система и

карактеристикама

-монолошка

свих органских система и

-покаже на моделу делове

-дијалошка

односа организма према

централног нервног система и

-илустративна

спољашњој средини

именује их на латинском језику
-објасни рефлексни лук

18

-наведе најважније функције
делова ЦНС-а
-опише грађу и улогу
периферних нерава
-објасни функционалне
карактеристике симпатикуса и
парасимпатикуса
-стицање знања о: грађи и

-опише грађу коже

-фронтални

улогама коже; грађи и

-опише рецепцију површног и

-групни

195

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Систем рецепторних органа /чула/

остваривања наставне
теме

функцији чулних органа
10.

Исходи постигнућа ученика

дубоког сензибилитета

-индивидуални

-опише рецепцију мириса и

-монолошка

укуса

-дијалошка

-опише грађу ока и рецепцију

-илустративна

вида
-опише грађу ува и рецепцију
слуха и равнотеже

196

Број часова
по
наставној
теми

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Прва помоћ
Разред: 1/1,1/2,1/4
Образовни профил: медицинска сестра-техничар,фармацеутски техничар,физиотерапеутски техничар
Наставници:Миросавић Снежана,Белопавловић Мира,Рончевић Драгана,Младеновић Зора,Божовић Весна,Виријевић Гордана,Букумира Светлана

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Основни принципи прве помоћи и

-упозна-

-познаје појам прве

Групни

утврђивање стања

вање ученика са новим

помоћи,као и циљеве и задатке

Индивидуални

повређених/оболелих лица

наставним предметом

прве помоћи

Рад у пару

-стицање знања о значају

-примењује стечена знања из

познавања прве

основне школе и свакодневног

Монолошко-дијалошка

помоћи,како у свакодневном

живота

Илустративна

животу,тако и на будућем

-објашњава поступак приступа

Демонстративна

радном месту

месту несреће

-савладавање поступака

-практично спроводи поступак

утврђивања стања

утврђивања стања

повређених/оболелих лица

унесрећеног(провера стања
свести,дисања и срчане радње)
и преглед од „главе до пете“.

197

Број
часова по
наставној
теми
8 часова

Редни
број
теме

2.

Назив наставне
теме

Поремећаји стања свести

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о

-наводи поремећаје свести

Групни

попоремећајима свести

-разликује свесно стање и

Индивидуални

-стицање и развијање

различите облике поремећаја

Рад у пару

мануелних вештина при

свести

процени стања свести и
поступцима збрињавања

-практично примењује стечена

Метода показивања

особа у бесвесном стању

знања

Објашњавање

-упознавање ученика са

-активно учествује у

Демонстративна

разним патолошким

поступцима збрињавања особа

метода

стањима праћеним

у патолошким стањима

Метода практичних

поремећајима

праћеним поремећајима свести

радова

свести:епилептични

-познаје технику постављања

напад,хистерија,мождани

особе у бочни-кома положај

удар,потрес
мозга,хипергликемијска
кома,хипогликемијска
кома,фрас,тровања
алкохолом и лековима
-практично савладавање
поступака збрињавања
особа у коматозном стању

198

Број
часова по
наставној
теми
6 часова

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Кардиопулмонална реанимација

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о значају

-наводи начине утврђивања

Групни

познавања поступака

престанка дисања и срчане

Индивидуални

оживљавања

радње

Рад у пару

-утврђивање престанка

-познаје и практично спроводи

дисања и срчане радње

успостављање проходности

Објашњавање

-развијање мануелних

дисајног пута

Демонстрација

вештина при извођењу

-практично спроводи методе

Метода практичних

метода вештачког дисања и

вештачког дисања и спољашње

радова

спољашње масаже срца

масаже срца

-оспособља-

-познаје ситуације када не

вање ученика да препознају

започињати мере КПР-а,као и

најчешће грешке у

најчешће грешке при

спровођењу оживљавања

спровођењу реанимације

-упознавање ученика са

-активно учествује у

специфичностима КПР-а

практичном спровођењу

код деце до прве године

метода оживљавања на

живота и код деце од прве

фантом-луткама различитих

199

Број
часова по
наставној
теми

8 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

године до пубертета.

Број
часова по
наставној
теми

узраста
-показује висок степен
одговорности у раду

4.

Крварења и ране

-упознавање ученика са

-познаје врсте крварења и

Групни

врстама , знацима крварења

знаке крварења

Индивидуални

и знацима хеморагичног

-показује практичне вештине

Рад у пару

шока

при постављању разних

-усвајање знања о врстама

техника завоја

Монолошко-дијалошка

рана и поступцима са

-препознаје знаке добро и

Илустративна

ранама

лоше постављеног завоја

Метода показивања

-активно учествује у
-стицање и развијање

спровођењу метода хемостазе

мануелне спретности при

-познаје и практично спроводи

коришћењу завојног

поступке збрињавања

материјала и спровођењу

различитих врста рана

метода хемостазе

200

8 часова

Редни
број
теме
5.

Назив наставне
теме
Повреде костију и зглобова

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о врстама

-показује знање о врстама

повреда костију

повреда костију и начину

Групни

изглобова,као и о начину

препознавања

Индивидуални

препознавања

-познаје и разликује

Рад у пару

-упознавање ученика са

импровизована од стандардних

циљевима,принципима и

средстава за имобилизацију

Монолошко-дијалошка

средствима за

-практично спроводи технику

Илустративна

имобилизацију

имобилизације појединих

Метода показивања

-стицање и развијање

делова тела

мануелних вештина при

-познаје специфичности

практичном спровођењу

имобилизације кичменог стуба

метода имобилизације

и одржавање проходности

појединих делова тела

дисајног пута код повреде

-упознавање са

вратне кичме

специфичностима

-показује висок степен

имобилизације кичменог

самосталности у раду

стуба
-препознаје знаке повреда

6.

Повреде изазване дејством

-упознавање ученика са

изазваним

Групни

физичких,хемијских и биолошких

врстама повреда изазваним

физичким,хемијским и

Индивидуални

фактора

дејством високе и ниске

биолошким фактором

Рад у пару

201

Број
часова по
наставној
теми
8 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

температуре;дејством

-практично примењује стечена

хемијских средстава и код

знања

уједа животиња

-схвата значај правилног

Монолошко-дијалошка

-стицање практичних

третмана опекотина и заштите

Демонстрација

вештина при збрињавању

од инфекције

Метода практичних

повреда изазваним

-

радова

Број
часова по
наставној
теми
8 часова

физичким,хемијским и
биолошким фактором

7.

Повреде појединих телесних

-стицање знања о повредама

-наводи врсте повреда

Групни

сегмената и посебне повреде

главе,грудног коша,трбуха и

појединих телесних сегмената

Индивидуални

карлице

и начине препознавања

Рад у пару

-упознавање ученика са

-практично спроводи поступке

указивањем прве помоћи

збрињавања појединих делова

Метода објашњавања

код утопљеника и

тела

Илустративна метода

повређених у саобраћајном

-поседује хуманистички

Метода практичних

трауматизму

приступ повређеном

радова.

-развијање практичних

-познаје тријажу повређених и

202

8 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

вештина при збрињавању

Број
часова по
наставној
теми

тријажу код политраума

повређених код повреда
појединих сегмената тела
8.

Изненада настале тегобе и болести

-усвајање знања о

-познаје симптоме најчешћих

Групни

најчешћим изненада

изненада насталих тегоба и

Индивидуални

насталим тегобама и

болести

Рад у пару

препознавања

-повезује знања са другим

Монолошко-дијалошка

-стицање и развијање

наставним предметима и

Демонстрација

мануелних вештина при

искуствима из свакодневног

указивању прве помоћи

живота

код:повишене

-спроводи поступке у

температуре,бола у

збрињавању најчешће

грудима,хипертензије

изненада насталих тегоба и

,бронхијалне астме,болова у

болести

трбуху,повраћањаи

-показује висок степен

пролива,главобоље и

самосталности у раду

болестима и начинима

вртоглавицеи алергијских
реакција

203

6 часова

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Прва помоћ (настава у блоку)
Разред: I/5
Образовни профил: Зубни техниичар
Наставник:
Број часова: 60

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

1.
Увод. Утврђивање стања п/о лица

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних

-Практично показивање

Облици рада:

знања о томе колико је

редоследа утврђивања стања п/о

-индивидуални

значајно правилно и

лица

-групни

благовремено

-Оспособљавање ученика за

-рад у пару

указивање прве

процену стања п/о лица

помоћи.

-Прављење плана збрињавања

Методе рада:

повређених

-монолошко-дијалошка

по
наставној
теми

6

-метода показивања
Упознавање ученика

-Демонстрирање правилне

Облици рада:

са техникама КПР-а

технике реанимације

-индивидуални
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Број часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

код беба и одраслих

-Оспособљавање ученика за

-групни

особа.

извођење КПР-а

-рад у пару

Број часова
по
наставној
теми

-Практична примена стечених
2.

знања
Кардиопулмонална реанимација

Методе рада:

6

-монолошко-дијалошка
-метода показивања
-метода практичних

3.

Стицање основних

-Примена одгаварајућих мера

радова
Облици рада:

знања о врстама

пружања прве помоћи код ових

-индивидуални

поремећаја свести и

стања

-групни

правилном пружању

-Оспособљавање ученика за

-рад у пару

прве помоћи.

пружање прве помоћи код

Поремаћаји свести

епинапада, несвестице, потреса

Методе рада:

мозга, можданог удара

-монолошко-дијалошка
-метода показивања
-метода практичних

Упознавање ученика

Практично показивање

радова
Облици рада:

са врстама завојног

заустављања крварења

-индивидуални

материјала, са

-Прављење плана активниости и

-групни

техникама

препознавање евентуалних

-рад у пару
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6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

остваривања наставне
теме

заустављања
4.

Исходи постигнућа ученика

Број часова
по
наставној
теми

компликаија приликом крварења

Завојни материјал у функцији прве

крварења, првом

Методе рада:

помоћи. Краварење. Шок

помоћи код шока.

-монолошко-дијалошка

6

-метода показивања
-метода практичних

5.

Повреде костију и зглобова

Оспособљавање

-Практично показивање

радова
Облици рада:

ученика за правилну

правилног постављања

-индивидуални

примену

имобилизације

-групни

имобилизације и

-Примена одређених поступака

-рад у пару

специфичности у

п.помоћи како би се спречиле

пружању прве помоћи

компликације

6
Методе рада:

код повреде костију и

-монолошко-дијалошка

зглобова.

-метода показивања
-метода практичних
радова

6.

Повреде унутрашњих органа

-Практично показивање

Облици рада:

Стицање основних

правилног пружања прве

-индивидуални

знања о правилном

помоћи код ови повреда

-групни

указивању прве

-Оспособљавање ученика да

-рад у пару

помоћи код повреда

препознају симптоме повреда
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6

Редни
број
теме

7.

8.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

можданог стабла,

-Прављење плана активности и

Методе рада:

грудног коша, трбушне

редоследа пружања прве помоћи

-монолошко-дијалошка

дупље, краш и бласт

-метода показивања

повреде.

-метода практичних

Стицање знања и

-Прављење плана збрињавања

радова
Облици рада:

савладавање пружања

повређених

-индивидуални

прве помоћи код

-Оспособљавање ученика за

-групни

сунчанице, топлотног

правилно пружање прве помоћи

-рад у пару

Оштећења изазвана топлотом и

удара, смрзавања,

код ових стања

Методе рада:

хладнићом

опекотина

-Извођење закључка о значају

-монолошко-дијалошка

благовременог указивања прве

-метода показивања

помоћи

-метода практичних

Упознавање ученика

-Прављење плана збрињавања

радова
Облици рада:

са мерама прве

повређених

-индивидуални

помоћи код

-Оспособљавање ученика за

-групни

дављеника, уједа и

правилно пружање прве помоћи

-рад у пару

Прва помоћ и спасавање дављеника у

убода инсеката, удара

код ових стања

Методе рада:

води. Прва помоћ код уједа, убода,

струје и грома.

-монолошко-дијалошка

страних тела и разна стања

-метода показивања
-метода практичних
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Број часова
по
наставној
теми

6

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

радова
Упознавање ученика

Облици рада:

Политрауме, ратне ране. Саобраћајни

са врстама рана и

-Практично показивање технике

-индивидуални

трауматизам

њиховом збрињавању.

обрада рана и заустављања

-групни

Стицање основних

крварења

-рад у пару

знања о пружању прве

-Демонстрација пружања прве

Методе рада:

помоћи код

помоћи код саобраћајних

-монолошко-дијалошка

саобраћејне несреће.

несрећа

-метода показивања
6

9.

10.

Упознавање ученика

-Практична демонстрација

Облици рада:

Транспорт унесрећених лица.

са техникама

транспорта унесрећених лица

-индивидуални

Реалистички приказ повреда и

правилног транспорта

-Оспособљавање ученика за

-групни

обољења

унесрећених лица и са

реалистички приказ повреда и

-рад у пару

реалистичким

обољења

Методе рада:

приказом повреда и

-Извођење закључка о значају

-монолошко-дијалошка-

обољења.

благовременог указивања прве

метода показивања

помоћи

-метода практичних
радова
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6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Латински језик
Разред: први
Образовни профил
Наставник:Каличанин Ружица
Редни
Број
Теме

Назив наставне
Теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Именицеи придеви прве и друге

Учење лексике и

Усвајање задатих именица и

деклинације

поредјење са

придева у медицинској

анатомијом

терминологији

Именице и придеви иии деклинације

Делови тела са

Усвајање свих иманица у

парисyллаба ет импарисyллаба,

употребом именица

медицинској терминологији

једнакослозне и неједнакослозне

иии деклинације

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној

Предавање

теми
8

Предавање

10

Предавање

4

1.

именице и менице вокалских основа
2.
3.

Именице грчког порекла

Означавање и

Усвајање и примена стеченог

И,ии.иии деклинације

прихватање назива

знања у анатомији

Изузеци у родовима

болести на грчком
језику

209

Редни
Број
Теме

4.

5.

Назив наставне
Теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Компарације придева- правилна и

Означавање и

Усвајање и примена стеченог

неправилна компарација придева и

прихватање назива

знања у анатомији

прилога

болести на грчком

Заменице- све врсте заменица

језику
Означавање и

Усвајање и примена стеченог

прихватање назива

знања у анатомији

болести на грчком
језику
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Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној

Предавање

теми
8

Предавање

10

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега -теорија
Разред:1/1
Образовни профил:Медицинска сестра-техничар
Наставници Мира Белопавловић,Драгана Рончевић

Редни
број
теме
1.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне теме

ученика

часова по
наставној
теми

Здравствена нега и

-упознавање ученика са

-дефинише и наводи

Фронтални,групни,индивидуални и рад у пару

кодекс

дефиницијом,циљевима

циљеве и задатке

професионалног

и задацима здравствене

здравствене

Монолошко-дијалошка

понашања

неге

неге,етичке принципе

метода,објашњавањењеме,презентација,дискусија

-упознавање ученика са

и кодекс

кодексом

професионалног

професионалног

понашања и знашај

понашањамед.сестре

чувања

техничара

професионалне тајне

-упознавање ученика са

-наводе важеће

развојем сестринства и

прописе о

здравствене неге

безбедности на раду

9

-примени прописе о

211

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне теме

ученика

часова по
наставној
теми

заштити на раду
2.

Oрганизација

-упознавање ученика са

-дефинише и објасни

Групни,фронтални,рад у пару,индивидуални

здравствене заштите и

врстама и

организацију рада

здравствене службе

организацијом

здравствених

здравствених установа

установа,примарног ,

Монолошко

према нивоима

секундарног и

дијалошка,презентација,дискусија,објашњавање,показивање,

здравствене заштите

терцијарног нивоа

-упознавање ученика са

-објасни организацију

организацијом и

и спровођење неге у

спровођењем неге у

здравственим

здравственим

установама

установама и

-води здравствену

медицинском

документацију

документацијом

-наводи начела

-упознавање ученика са

здравствене заштите

основним правима и

-наводи значај

дужностима пацијента

Коморе здравствених

и заштити права,са

радника

светским здравственим
Организацијама и
прописима заштите на
раду

212

16

Редни
број
теме
3.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак остваривања наставне теме

наставној
теми

Опште и специфичне

-упознавање ученика о

-дефинише основне

Фронтални,групни,индивидуални,групни

мере заштите од

настанку инфекције и

појмове о инфекцији

инфекције асепса и

општим мерама

и интерхоспиталним

Презентација,дискусија,монолошко

антисепса

заштите

инфекције

дијалошка,објашњавање,показивање

-упознавање ученика са

-наводе мере заштите

здравственим и

од инфекције и

социјалним аспектима

интрахоспиталних

интрахоспиталних

инфекција

инфекција

-наводи и примени

-упознавање ученика о

поступке личне

методама и примени

заштите,дезинфекциј

дезинфекције и

е и стерилизације

дезинфекционих

поштујући принципе

средстава у

асепсе и антисепсе

15

здравственој установи
-упознавање ученика са
методама,примени и
контроли стерилизације
материјала и руковање
4.

часова по

Пријем,смештај,визит

апаратом
-упознавање ученика са

-наводе и објасне

а и отпуст болесника

процедурама

процедуру за пријем

Фронтални,групни,рад у пару и индивидуални
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Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак остваривања наставне теме

часова по
наставној
теми

пријема,смештају и

и смештај и отпуст

Монолошко

отпусту болесника

болесника из

дијалошка,презентација,разговор,показивање,објашњавање

-упознавање ученика са

здравствене установе

врстама неге и

-наводе критеријуме

критеријума за

за врсту здравствене

одређивање

неге

-упознавање ушеника с

-наводе и објасне

процедуром припреме

процедуру санитарне

за визиту и

обраде болесника

12

примопредају
5.

Положај болесника у

дужности
-упознавање ученика о

-објасни врсте

Фронтални,групни,индивидуални

постељи

врстама положаја и

активних,пасивнх и

Презентација,разговор,монолошко дијалошкачобјашњавање

техникама постављања

принудних положаја

болесника у

-успостављање

положај,упознавање

комуникације са

ученика са техникама

пацијентом

4

померања и окретања
болесника у
6.

Сестринске

одговарајући положај
-упознавање ученика са

-наводе значај и

интервенције у

знашајем спровођења

начине одржавања

Групни,фронтални,индивидуални

214

12

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне теме

ученика

часова по
наставној
теми

одржавању личне

личне хигијене

личне хигијене

Монолошко

хигијене пацијената и

покретних и

болесника

дијалошка,презентација,разговор,показивање,објашњавање

организација исхране

непокретних болесника

-успостави

-упознавање ученика са

комуникацију са

карактеристикама

пацијентом

декубитуса и мерама

-објасни мере

превенције

превенције

-упознавање са

декубитуса

карактеристикама

-објасни организацију

болесничке собе и

исхране у

болесничке постеље

здравственој
установи
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега -вежбе
Разред:1/1
Образовни профил:Медицинска сестра-техничар
Наставник:Белопавловић Мира,Младеновић Зора,Божовић Весна
Редни
број
теме
1.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Здравствена нега и -упознавање ученика са

-примени првила понашања и рада

Групни,индивидуални,рад у

кодекс

значајем правилног

у школском кабинету за

пару

професионалног

прања руку и вештином

здравствену негу

Демонстративна ,играње

понашања

коришћења заштитних

-примени правила понашања и

улога,амбијентална метода

ин хируршких рукавица

комуникације с

-упознавање ученика са

болесником,породицом и особљем

правилима понашања и

у здравственој установи

4

комуникације са
болесником,породицом
и особљем у
2.

Организација

здравственој установи
-упознавање ученика са

-намешта болесничку постељу у

Групни,рад у

здравствене

карактеристикама

пару и самостално

пару,индивидуални

заштите и

болесничке постеље

-пресвлачи постељно рубље

Демонстрација, амбијентална

здравствене

-развијање способности

-успоставља комуникацију са

метода,разговор,објашњавање
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14

Редни
број
теме

3.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

службе

комуницирања и

пацијентом

Опште и

дијалога са пацијентом
-упознавање методама и

-примени знања у припреми

Групни,индивидуални и рад у

специфичне мере

примени дезинфекције

дезинфекционог раствора и

пару

заштите од

-упознавање ученика са

дезинфекционих средстава

инфекције-асепса

методама,примени

-примена знања у дезинфекцији

Монолошко

и антисепса

стерилизације,укључива

болесничке собе,постеље и

дијалошка,амбијентална,демо

ње апаратачруковања

прибора који се користи у раду са

нстративна

стерилним материјалом

болесником

објашњавање

-упознавање ученика са

-изводе припрему материјала за

управљањем

стерилизацију-суву и влажну и

медицинским отпадом у

рукује апаратима за стерилизацију

циљу заштите

-наводе како се чува стерилни

здравствених радника

материјал
-наводе како се управља
медицинским отпадом у циљу
личне заштите и безбедности у

4.

Пријем,смештај,в

-упознавање ученика са

раду
-наводе и објашњавају процедуру

Групни,рад у

изита и отпуст

процедуром

санитарне обраде болесника

пару,индивидуални

болесника

пријема,смештаја и

-наводе припрему болесника за

Демонстрација,разговор,објаш

отпуста болесника у

визиту

њавање,показување,играње
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Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

здравствену установу

-успостављају комуникацију са

-упознавање ученика са

пацијентом

улога
4

процедуром припреме за
визиту и примопредаје
дужности
Развијање способности
комуникације и култура
5.

Положај

дијалога са пацијентом
-упознавање ученика

-изведе постављање болесника у

Групни,рад у

болесника у

сатехникама померања и

одговарајући положај,да помери и

пару,индивидуални

постељи

окретања болесника у

пренесе болесника

одговарајући положај

-успостави комуникацију са

Демонстрација,амбијентална

-развијање способности

пацијентом

метода,објашњавање,играње

комуникације са
6.

улога

Сестринске

пацијентом
-стицање знања и

-наведе и изведе сестринске

Групни,индивидуални,рад у

интервенције у

вештина у спровођењу

интервенције у одрђавању личне

пару

одржавању личне

сестринских

хигијене болесника

Амбијентална

хигијене

интервенција у

-изводе профилаксу декубитуса

метода,демонстрација,рад у

болесника,организ

одржавању личне

Ћобјасни организацију исхране у

пару и индивидуални

ација исхране

хигијене пацијената

здравственој установи
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Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

болесника

-упознавање ученика са

Успостави комуникацију са

организацијом исхране у

пацијентом

14

здравственој установи
-развијање способности
комуникације са
болесником
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутско технолошке операције и поступци (теорија)
Разред: I 2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана

Редни
број
теме
1.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Основе фармацеутске

Упознавање ученика са основним

Објасни улогу савремене

Облици рада:

праксе

принципима добре апотекарске

фармацеутске праксе у

Фронтални, групни,

праксе: набавке, преузимања и

здравственом систему. Наведе врсте

индивидуални

распоређивање робе и сировина

апотека. Наведе и препозна основни

Методе рада:

за израду лекова. Стицање знања

прибор и уређаје апотеке и објасни

Монолошко-дијалошки,

о структури и значају рецепта.

њихову употребу. Објасни основне

дијалошки (дискусија),

Формирање свести о значају и

принципе добре апотекарске праксе.

активна настава

улози фармацеутских техничара

Објасни значај, улогу и начин

у савременој фармацеутској

коришћења фармакопеје и других

пракси

фармацеутских приручника,
фармацеутске документације.
Тумачи изразе и скраћенице на
рецептима
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4

Редни
број
теме
2.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Појам лека и чување

Упознавање ученика са

Наброји и дефинише врсте лекова и

Облици рада:

дефиницијом лекова и

медицинских средстава. Наброји и

Фронтални, групни,

медицинских средстава. Стицање

објасни улогу активних и помоћних

индивидуални

знања о саставу лека,

материја у саставу лека. Наброји и

Методе рада:

фармацеутским облицима лекова,

препозна фармацеутске облике

Монолошко-дијалошки,

начинима и путевима примене,

лекова, начине и путеве примене

дијалошки (дискусија),

стабилност и чување лекова,

лекова у зависности од облика лека

активна настава

Мерење и

дозама и дозирању
Упознавање ученика са

Наведе мерне јединице и изврши

Облици рада:

фармацеутска

лабораторијским прибором и

њихову конверзију, самостално

Фронтални, групни,

израчунавања

уређајима за мерења у

изврши мерење супстанци по маси

индивидуални

фармацији. Стицање знања о

и по запремини, наведе практичне

Методе рада:

основним фармацеутским

мере за масу и запремину и

Монолошко-дијалошки,

израчунавањима

практичне мере за узимање лекова

дијалошки (дискусија),

Фармацеутске

Упознавање ученика са

Наведе особине чврстих супстанци

активна настава
Облици рада:

операције са чврстим

особинама чврстих супстанци од

који су од значаја за фармацеутску

Фронтални, групни,

супстанцама

значаја за фармацеутску праксу.

праксу. Дефинише степен

индивидуални

Стицање знања о начину

уситњености и објасни како се он

Методе рада:

одређивања и изражавања

изражава. Објасни поступак сушења

Монолошко-дијалошки,

6

врстама контејнера и налинима
паковања и експедиције лекова,
3.

4.
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6

Редни
број
теме

5.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

степена уситњености и

супстанци у сушницама, дефинише

дијалошки (дискусија),

поступцима и уређајима за

сушење у вакуму, сушењем,

активна настава

сушење, уситњавање, мешање,

распршивањем и лиофилизацијом.

гранулирање, брикатирање и

Објасни принцип рада уређаја за

компримовање чврстих

уситњавање

Фармацеутске

супстанци
Стицање знања о особинама и

Наведе врсте раствора и објасни

Облици рада:

операције са течним

врстама раствора и растварача у

њихове особине. Дефинише

Фронтални, групни,

системима

фармацеутској пракси. Стицање

растворљивост и начине

индивидуални

знања о поступцима и уређајима

изражавања растворљивости,

Методе рада:

за упаравање, мешање и одвајање

објасни методе за повећање

Монолошко-дијалошки,

течне од чврсте фазе. Истицање

растворљивости, наброји најчешће

дијалошки (дискусија),

значаја фармацеутских операција

коришћене раствараче, објасни

активна настава

са течним системима за

принцип рада мешалица за

фармацеутску праксу

течности. Дефинише седиментацију,
декантовање, колирање, филтрацију
и центрифугирање. Објасни шта су

6.

Екстракција и

Стицање знања о принципима

филтрациони медијуми
Објасни улогу дифузије и

Облици рада:

дестилација

екстракције, методама

растварања у екстракцији, наброји

Фронтални, групни,

екстракције и уређајима за

факторе који утичу на брзину и

индивидуални

екстракцију. Стицање знања о

квалитет екстракције. Наброји и

Методе рада:
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Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

принципу и врстама уређаја за

објасни методе екстракције, објасни

Монолошко-дијалошки,

дестилацију и стицање значаја

принцип рада уређаја за

дијалошки (дискусија),

екстрактивних препарата и

ултразвучну и виброекстракцију, за

активна настава

дестилацију

одвајање екстрактне течности.

2

Наведе класификацију
екстрактивних препарата према
7.

Стерилизација и

Стицање знања о методама

конзистенцији
Дефинише појам стерилизације и

Облици рада:

асептични поступци у

стерилизације и уређајима за

методе стерилизације које се

Фронтални, групни,

фармацији

стерилизацију. Истицање

користе у фармацеутској пракси.

индивидуални

значања стерилизације и улоге

Објасни принципе предности и

Методе рада:

стерилних препарата у

недостатке појединих метода

Монолошко-дијалошки,

савременој фармацеутској пракси

стерилизације

дијалошки (дискусија),
активна настава
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутско технолошке операције и поступци (вежбе)
Разред: I 2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана

Редни
број
теме
1.

2.

Број часова
Назив наставне

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Основе фармацеутске

Упознавање ученика са набавком,

Примени принципе набавке,

Облици рада:

праксе

преузимањем и распоређивањем

преузимање и распоређивања робе и

Групни, индивидуални

робе и сировина за израду

сировина за израду лекова, примени

Методе рада:

лекова. Упознавање ученика са

правила за чување супстанци и

Метода лабораторијских

врстама и начином вођења

сировина за израду лекова

радова

фармацеутске документације
Стицање знања о саставу лека,

Примени правила за чување лекова

Облици рада:

фармацеутским облицима лека,

у завистности од њихове

Групни, индивидуални

стабилности и чувању лекова,

стабилности и облика, наведе врсте,

Методе рада:

врстама контејнера и начинима

карактеристике и употребу

Метода лабораторијских

паковања и експедиције лекова,

контејнера (фармацеутске

радова

дозама и дозирању лекова

амбалаже) наброји и дефинише

Теме/MОДУЛА

теми

Појам лека и чување

врсте доза
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4

Редни
број
теме

3.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Мерење и

Стицање практичних вештина

Изврши проверу доза, прерачуна

Облици рада:

фармацеутска

мерења у фармацији

дечије дозе користећи

Групни, индивидуални

фармакопејске формуле, изведе

Методе рада:

формулу састава лека из мастер

Метода лабораторијских

формуле, прерачуна практичне мере

радова

израчунавања

7

за узимање лекова на кашике или
4.

Фармацеутске

Стицање практичних вештина

капи
Практично изведе поступак

Облици рада:

операције са чврстим

уситњавања, просејавања и

уситњавања и мешања чврстих

Групни, индивидуални

супстанцама

мешања

супстанци у лабораторијским

Методе рада:

условима (тариоником и пистилом,

Метода лабораторијских

млином), објасни поступак

радова

4

гранулирања, брикетирања и
компримовања и њихову употребу у
5.

6.

Фармацеутске

Стицање практичних вештина

фармацији
Практично изведе поступак

операције са течним

мешања и одвајања течне од

декантовања, колирања,

Групни, индивидуални

системима

чврсте фазе (декантовање,

филтрирања и центрифугирања у

Методе рада:

колирање, филтрација и

лабораторијским условима

Метода лабораторијских

центрифугирање)
Стицање практичних вештина

Практично изведе мацерацију,

радова
Облици рада:

Екстракција и
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Облици рада:

4

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

дестилација

7.

Циљеви наставне теме

извођења појединих метода

дигестију и перколацију и одвајање

Групни, индивидуални

екстракције у лабораторијским

добијеног екстракта, припреми и

Методе рада:

условима (мацерација, дигестија,

изврши дестилацију са

Метода лабораторијских

перколација). Стицање

дестилационим апаратом и

радова

практичних вештина извођења

дестилацију са воденом паром

Стерилизација и

дестилације
Стицање практичних вештина

Самостално припреми материјал за

Облици рада:

асептични поступци у

извођења поступака термичке

стерилизацију, правилно рукује

Групни, индивидуални

фармацији

стерилизације и асептичног

примером и уређајима за термичку

Методе рада:

поступка

стерилизацију. Припреми асептичну

Метода лабораторијских

комору и изведе једноставније

радова

операције у асептичној комори
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутско технолошке операције и поступци (блок)
Разред: I 2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана, Максимовић Ана

Редни
број
теме
1.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа

Начин и поступак

по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

Увежбавање

Увежбавање основних

Самостално обавља основне

Облици рада:

фармацеутских

фармацеутских поступака и

фармацеутске поступке и операције

Групни, индивидуални

операција и поступака

операција. Подстицање

и правилно рукује лабораторијским

Методе рада:

професионалне одговорности и

прибором и уређајима

Метода лабораторијских

развоја особина неопходних за

радова

рад у струци. Прецизност,
уредност, лична и
професионална одговорност,
спремност на тимски рад
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хигијена и здравствено васпитање
Разред: I
Образовни профил: фармацеутски техничар
Наставник: Радичевић Др Горица

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Лична хигијена

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- Стицање позитивних ставова и навика

- Наведе дефиницију

-облик рада :

у личној хигијени

здравља СЗО

-групни

- Стицање знања о болестима које могу

- објасни појам душевног и

-фронтални

настати услед неправилног одржавања

телесног здравља

-метода рада:

личне хигијене

- наведе факторе који утичу

монолошко-дијалошка

на здравље
- објасни значај редовног
лекарског прегледа
- одржава личну хигијену
- одабере исправна средства
за одржавање
- да се заштити од болести
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Број часова
по
наставној
теми
10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

које се преносе полним
контактом
- да одабере одговарајуће
контрацептивно средство
- да одабере адекватну одећу
2.

Хигијена физичке

- стицање знања о физиологији рада

и обућу
- разликује врсту рада и

културе и телесног

умора и премора

одмора прилагођену телесној

васпитања

- стицање знања о утицају атмосферских

конституцији

фактора на здравље

- планира дневне

- стицање знања о утицају физичке

активности, одмор и сан

активности на организам у зависности

- користи благодети воде,

од старосног доба

ваздуха и сунчевог зрачења у

6

унапређењу здравља
- да се заштити од сунчевог
зрачења
- да примењивањем физичке
активности прихвати здрав
3.

Ментална хигијена

- стицање знања о значају очувања

стил живота
- да се прилагођава

-облик рада:

менталног здравља

утицајима средине и делује

фронтални ;

- стицање знања о специфичностима

као стабилна и зрела

групни ;
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

менталног здравља у зависности од

личност

рад у пару

старосног доба

- да се одупре факторима

- метода рада :

- стицање знања о ризичном понашању

који нарушавају ментално

монолошко-дијалошка ;

деце и адолесацената

здравље

дискусија ;

- стицање знања о болестима зависности

- да примени мере које

израда семинарских

и њиховој превенцији

подижу ниво психичке

радова

Број часова
по
наставној
теми

кондиције
- да усвоји здрав стил
живота, што значи да не
постане завистан од
никотина, алкохола и
опојних дрога
4.

Хигијена исхране

- стицање знања о значају и улози

- да се правилно храни и

Облик рада:

хигијене исхране у заштити и

користи здравствено

-групни

унапређењу здравља

безбедне намирнице

-фронтални

- стицање знања о хранљивим

- да наведе које хранљиве

-индивидуални

материјама и њиховој биолошкој

материје је неопходно да

Метода рада:

вредности

уноси

-дискусија

- стицање знања о повезаности правилне

- да објасни које хранљиве

-монолошко-дијалошка

исхране и настанку болести

материје је неопходно да

-израда семинарских

- стицање знања у циљу усвајања навика

уноси

радова
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

за здрав начин живота

Број часова
по
наставној
теми

- да објасни које болести
настају услед неправилне
исхране

5.

Комунална хигијена

- стицање знања о позитивним и

- да повеже како

Облик рада:

негативним утицајима спољне средине

атмосферски притисак и

-фронтални

- стицање знања о значају воде за пиће и

температура утичу на

-групни

ресурсима воде код нас

здравље

-рад у пару

- стицање знања о хигијени становања

- да повеже како аеро

Метода рада:

- о зрачењима у жовотној средини

загађење доводи до настанка

-монолошко-дијалошка

- стицање знања о отпадним материјама

болести

-дискусија

у животној средини

- да анализира значај

-израда семинарских

- стицање знања о значају земљишта

хигијенски исправне воде и

радова

- стицање знања о атмосфери и аеро

болести које настају

загађењу

употребом загађене воде

- стицање знања о глобалним

- да објасни методе

поремећајима у животној средини

управљања отпадним
материјама
- да разликује типове насеља
и објасни значај хигијене
становања
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Редни
број
теме

6.

Назив наставне
теме

Школска хигијена

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- стицање знања о карактеристикама

- да препозна карактеристике

Облик рада:

раста и развоја дечјег узраста

раста и развоја у дечјем

-фронтални

- стицање знања о утицају фактора

узрасту

-групни

школске средине на здравље ученика

- да опише како школска

-индивидуални

- стицање знања о предшколским

средина утиче на здравље

Метода рада:

објектима и објектима за рекреацију

- да анализира предности

-монолошко-дијалошка

коришћења предшколских

-демонстрација

установа и објеката за

-израда семинарских

рекреацију

радова

Број часова
по
наставној
теми
6

- да процени значај
превенције болести које би
настале као последица
утицајеа школске средине на
7.

Хигијенски у

- стицање знања о утицају радне средине

ученика
- да разликује факторе који

Облик

ванредним условима;

на здравље радника, превенција

утичиу на здравље и

рада.:индивидуални,рад

Хигијена радне

професионалних обољења

примени превентивне мере и

у пару

средине

- стицање знања о специфичностима

спречи настанак

Метода рада:семинарски

ванредних ситуација

професионалних болести

рад ,рад на тексту

- стицање знања о снабдевању

- да препозна допринос мера

хигијенски исправном водом и храном

заштите угрожених
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

током ванредних стања

Број часова
по
наставној
теми

категорија становништва у
ванредним условима
- да препозна проблеме који
настају са водоснабдевањем
исхраном и смештајем у

8.

Здравствено васпитање

- стицање знања о циљевима, методама и

ванредним условима
- да објасни циљеве

Облик

облицима здравствено-васпитног рада

здравствено-васпитног рада

рада:индивидуални , рад

- стицање знања о коришћењу и примени

- да направи оперативни

у пару

здравствено васпитних средстава

план и програм здравствено

Метода рада:семинарски

- стицање знања о спровођењу

васпитног рада у оквиру

рад, рад на тексту

здравствено васпитног рада у

своје компетенције

свакодневној пракси

- да примени облике и
методе здравствено
васпитног рада
- да користи очигледна
здравствено васпитна
средства
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

КРАЉЕВО
Назив предмета:
Разред:

Медицинска етика

I2

Образовни профил:
Наставник:

Редни
број
теме
1.

2.

Фармацеутски техничар

Миленић Никола

Назив наставне
теме
Увод у етику

Историја етике

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање са

Да ученик разуме основне

Коришћењем

основним етичким

етичке појмове. Да разликује

комбиноване методе и

појмовима и

системе вредносних и

интерпретацијом

теоријама.

чињеничних судова. Да

најподеснијих примера

разликује етичке теорије. Да

из свакодневног живота

препозна и појасни појам свести

постићи да ученици

као основе моралног деловања.

усвоје различите етичке

Да разуме моралну стварност у

појмове и разумеју

којој живи.

различите етичке

Упознавање са

Да ученик разјасни етичке

теорије.
Коришћењем

развојем медицинске

поступке различитих епоха и

комбиноване методе,

етике кроз историју.

религија. Да анализира етичко

пре свега фронталне,
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Број часова
по
наставној
теми

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

утемељење људских права. Да

приближити развијање

објасни узроке сукоба у

филозофије морала кроз

међуљудским односима:

историју и учинити

психолошке, економске,

разумљивим у огледалу

политичке, моралне и

данашњих збивања

религиозне.

преовлађујућа етичка

Број часова
по
наставној
теми
4

учења различитих
3.

Посебни проблеми нормативне етике

Развијање свести о

Да ученик критички процењује

епоха.
Коришћењем

моралној стварности

непожељне појаве у моралном

комбиноване методе и

здравствених радника.

животу људи, односу према

интерпретацијом

будућим генерацијама и односу

најподеснијих примера

према животној средини. Да

из свакодневног живота

исправно вреднује поступке у

и медицинске праксе

животу и струци здравственог

истаћи значај и

радника. Да поштује у сваком

евентуално подићи

појединачном случају морални

свест код ученика о

кодекс и помаже сваком

значају развитка

пацијенту без разлике. Да

моралне свести и

упореди и објасни проблем

доследној примени

општег важења и утемељења

усвојених идела у

вредности, моралних начела и

пракси.
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

норми. Да наведе и објасни
различите облике повреде
савести (незнање,
несагледавање последица
деловања или намерног
4.

Морални аспекти здравственог

Разумевање принципа

пропуштања деловања).
Да се ученик односи према

поѕива

светости и

пацијенту поштујући принцип

комбиноване методе и

неповредивости

primum non nocere. Да брани

интерпретацијом

људског живота.

став да је људски живот највиша

најзаступљенијих

Разумевање моралних

вредност и да све треба да буде

дилема из медицинске

дилема које доносе

у његовој служби. Да процењује

праксе истаћи значај и

новине у савременој

критеријуме вредновања

развити свест код

медицини.

појединих савремених захвата у

ученика о основним

третирању пацијената. Да

хуманистичким

схвати практичне последице

вредности и важности

које произилазе када се одређена

деонтолошког приступа

теорија примењује у животу и у

у различитим

струци здравствених радника.

ситуацијама које доноси

Да искаже критички однос

свакодневни рад у

према постојећој моралној

медицинским

пракси на основу стеченог

установама, нарочито

236

Коришћењем

13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

знања. Да прaти савремену

при усвајању открића и

медицину и практикује новине у

коришћењу достигнућа

третману.

савремене медицине.

237

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега деце раног узраста -теорија
Разред: I/3
Образовни профил: медицинска сестра –васпитач
Број часова: 35
Наставници: Љиљана Петошевић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Здравствена нега и кодекс
професионалног понашања

I

Организација здравствене заштите и
здравствене службе
II

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-развијање особина

-дефинише и наведе циљеве

Облици рада:

личности, које

здравствене неге, етичке

-фронтални

карактеришу

принципе и кодекс понашања

-индивидуални

професионални лик

здравственог радника

здравственог радника

-примени правила понашања у

Методе рада:

(тачност,

процесу здравствене неге

-монолошко-дијалошка

самоиницијативност,

-наведе важеће прописе о

-метода питања и

одговорност и

безбедности на раду

одговора

поштовање личности

-примени правила понашања у

болесника и колега)
-стицање знања и

раду са болсником
-дефинише врсте и опише

Облици рада:

вештина ради

организацију рада здравствених

-фронтални

разумевања процеса

установа

-индивидуални

238

Број часова
по
наставној
теми

4

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
здравствене неге

-објасни организацију и

-упознавање ученика

спровођење неге у здравственим

са организацијом и

установама

Методе рада:

спровођењем неге у

-наведе начела здравствене

-комбинована

здравственим

заштите

-приповедање

установама

Пријем, смештај и отпуст болесника
III

Положај болесника у постељи
IV

остваривања наставне

Број часова
по
наставној
теми

-групни

-објашњавање

-стицање знања и

-наведе и објасни процедуру за

Облици рада:

практично

пријем и отпуст болесника

-фронтани

оспособљавање за

-објасни процедуру санитарне

-индивидуални

обављање

обраде болесника

-групни

професионалних

-сагледа специфичности пријема

задатака у поступку

деце

Методе рада:

пријема болесника

-схвати значај пријема

-монолошко-дијалошка

-врсте пријема и

болесника који је витално

-објашњавање

специфичности

угрожен

-показивање

пријема деце
-савладавање техника

-објасни врсте болесничких

Облици рада:

намештања

постеља

-фронтални

болесничке постеље

-наведе и објасни врсте

-индивидуални

-демонстрирање

активних, пасивних и

239

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Превенција интрахоспиталних
инфекција
V

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

постављања болесника

принудних положаја

Методе рада:

у одговарајући

-анализира врсту положаја и

-илустративна

положај, зависно од

стање болесника

-метода показивања и

врсте обољења и

-процени значај комуникације са

објашњавања

стања оболеле особе

болесником

-значај метода

-дефинише основне појмове о

Облици рада:

антисепсе, поступци

инфекцији и интрахоспиталним

-групни

дезинфекције

инфекцијама

-индивидуални

-стручно

-наведе мере заштите

оспособљавање за

-примени поступке личне

Методе рада:

превенцију

заштите и дезинфекције

-метода излагања

интрахоспиталних

Број часова
по
наставној
теми
3

6

-дијалошка

инфекција
Стерилизација
VI

-савладавање метода

-опише методе стерилизације

Облици рада:

асепсе

-опише припрему материјала за

-тимски

-стицање знања за

стерилизацију

-индивидуални

извођење задатака у

-схвати значај примене метода

припреми материјала

асепсе

Методе рада:

за различите врсте

-процени како се управља

-илустративна

стерилизације (суву,

медицинским отпадом у циљу

-метода показивања и

240

5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

влажну и хемијску)

личне заштите и безбедности на
раду

241

објашњавања

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега деце раног узраста (вежбе)
Разред: 1/3
Образовни профил: медицинска сестра -васпитач
Број часова: 35
Наставници: Љиљана Петошевић, Марина Новаковић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Упознавање ученика са кабинетом

I

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-упознавање ученика

-наведе значај кабинета за

Облици рада:

здравствене неге и наставним

са кабинетом за

здравствену негу

-индивидуални

средствима за негу болесника. Значај

здравствену негу и

-објасни важеће прописе о

-групни

ношења радне одеће, прање и

опремом која се у

безбедности на раду

дезинфекција руку.

њему налази

-примени правила понашања и

Методе рада:

-схватање значаја

рада у школском кабинету

-амбијентална

личне заштите и

-демонстрира процедуру прања

-метода практичних

ношења радне одеће

руку

радова

-опише врсте и делове

Облици рада:

-разумевање значаја
прања руку
-схватање важности
Болесничка постеља (савладавање

процедуре прања руку
-упознавање ученика

242

Број часова
по
наставној
теми

4

Редни
број
теме

II

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

техника намештања) и спровођење

са карактеристикама

болесничке постеље

-тимски

личне хигијене болесника. Мере

болесничке собе и

-савлада технике намештања

-индивидуални

профилаксе декубитуса.

болесничке постеље

болесничке постеље и

-рад у пару

-развијање

пресвлачење постељног рубља

способности

-наведе значај и начине

Методе рада:

комуникације са

одржавања личне хигијене

-демостративна

пацијентом

болесника

-дијалошка

-стицање знања и

-успостави комуникацију са

-практични рад

вештина у спровођењу

пацијентом

сестринских

-објасни мере превенције

интервенција везаних

декубитуса

за одржавање личне

-демострира профилаксу

хигијене пацијента

настанка декубитуса

-упознавање ученика

-дефинише различите врсте

Облици рада:

пренос болесника. Заузимање

са врстама положаја и

положаја болесника у постељи

-индивидуални

правилног става и хуманог односа

техникама

-схватање значаја комуникације

-рад у пару

према болеснику.

постављања болесника

са пацијентом

-групни

у одговарајући

-изведе постављање болесника у

положај

одговарајући положај, зависно

Методе рада:

-савладавање техника

од врсте обољења и стања

-метода практичних

померања и окретања

болесника

радова

Положај болесника у постељи и

III

Начин и поступак

243

Број часова
по
наставној
теми

6

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

болесника у постељи

-демонстрира померање и

-амбијентална

-упознавање ученика

пренос болесника
-наведе методе дезинфекције и

Облици рада:

здравственим установама. Примена

са начинима настанка

начине примене

-индивидуални

метода дезинфекције.

инфекције и општим

-демонстрира припрему

-групни

мерама заштите

дезинфекционих раствора

-активна настава

-схватање значаја

-примени знања у дезинфекцији

спречавања настанка

болесничке собе, постеље и

Методе рада:

интрахоспиталних

прибора који се користи у раду

-демонстативна

инфекција

са болесником

-дијалошка

Профилакса инфекција у

IV

Број часова
по
наставној
теми

3

-примена метода
дезинфекције у
здравственим
установама
Стерилизација, савладавање метода
V

асепсе и развијање свести код

-упознавање ученика

-наведе методе асепсе и њихов

Облици рада:

ученика о значају асепсе

са методама, примени

значај

-тимски

и контролу

-припреми материјал

-индивидуални

стерилизације

(инструменте) за стерилизацију

-рад у пару

-примена техника

у сувом стерилизатору

чувања стерилног

-објасни начин припреме за
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Методе рада:

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

материјала

влажну стерилизацију (у

-демонстративна

-начин руковања

аутоклаву)

-дијалошка

стерилним

-резимира знања о значају

-метода практичних

материјалом

стерилизације, чувању и

радова

Број часова
по
наставној
теми

техникама руковања стерилним
Завоји и друга средства за превијање
VI

-упознавање ученика

материјалу
-наведе врсте завоојног

Облици рада:

са врстама завојног

материјала

-индивидуални

материјала

-демонстрира постављање

-рад у пару

-заштита од инфекција

завоја на различите делове тела

-савладавање техника

-примени знања у практичном

Методе рада:

постављања завоја

раду

-демонстративна

5

-значај комуникације

-дијалошка

са пацијентом

-метода практичних
радова

245

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега деце раног узраста блок
Разред: I 3
Образовни профил: медицинска сестра – васпитач
Број часова : 60
Наставник:Виријевић Гордана, Новаковић Марина

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Здравствена нега и кодекс

Професионално

Наводе основне тачке из кодекса

Облик рада: групни

професионалног понашања

оспособљавање

професионалног понашања

Методе рада:

ученика за рад са

здравственог радника

дијалошка, презентација

децом раног узраста

Анализира лик медицинске

Организација здравствене заштите и

Упознавање са

сестре - техничара
Описује организацију рада на

Облик рада: групни

здравствене службе

организацијом рада у

болничком одељењу

Методе рада: метода

болници, дечијем

Разликује поједине здравствене

показивања,

диспанзеру

службе

објашњавања,

Број часова
по
наставној
теми
6

12

посматрања,
3.

Пријем, смештај и отпуст болесника

Упознавање ученика

Набраја просторије пријемног

246

амбијентална метода
Облик рада: групни

12

Редни
број
теме

4.

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

са пријемним

блока

Методе рада: метода

одељењем у болници

Описује врсте пријема

показивања,

са врстама пријема , са

Прави план смештаја болесника

објашњавања,

поступком смештаја и

на болничко одељење

посматрања,

Положај болесника у постељи и

отпуста болесника
Увежбавање

Описује сваку врсту положаја

амбијентална метода
Облик рада:

пренос болесника

различитих положаја

Практично поставља болесника

индивидуални

болесника у постељи

у одговарајући положај

Метеде рада:

Процењује значај правилног

Дијалошка,

преноса болесника

демонстративна, метода

Интрахоспиталне инфекције.

Увежбавање поступака

Дефинише превентивне мере у

практичних радова
Облик рада:

Дезинфекција и стерилизација

спречавања

циљу спречавања

индивидуални

интрахоспиталних

интрахоспиталних инфекција

Метеде рада:

инфекција, поступака

Објашњава методе дезинфекције

Дијалошка,

и метода дезинфекције

и стерилизације

демонстративна, метода

и стерилизације

Практично примењује методе

практичних радова

Број часова
по
наставној
теми

6

12

дезинфекције и стерилизације
као и поступке контроле
6.

Сестринске интервенције у

Увежбавање поступака

стерилизације
Описује значај правилног

Облик рада:

одржавању личне хигијене пацијената

одржавања личне

одржавања личне хигијене

индивидуални, групни

247

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
и организација исхране

7.

Завоји и друга средства за превијање

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

хигијене(купање,

Практично изводи поступке

Метеде рада:

запирање, прање косе,

купања, запирања, пресвлачења,

Дијалошка,

нега чула) као и

итд.

демонстративна, метода

начина правилне

Учествује у исхрани пацијената

практичних радова

исхране болесника

(храњење, расподела оброка ,

Увежбавање

збрињавање посуђа)
Наводи врсте завојног

Облик рада:

правилног

материјала

индивидуални, рад у

постављања завојног

Практично поставља завој,

пару

материјала ( поступак

троуглу мараму, лекопласт

Метеде рада:

збрињавања рана,

Дијалошка,

имобилизација)

демонстративна, метода
практичних радова

248

Број часова
по
наставној
теми

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Масажа - вежбе

Разред:I4
Образовни профил: Козметички техничар
Наставник: Ана Пантелић

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Дезинфекција

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Оспособљавање ученика за извођење

Ученик уме да спроведе

Oблици рада:

механичке , физичке и хемијске

потребне поступке

Фронтални облик

дезинфекције.Оспособљавање ученика

механичке ,физичке и

Групни облик

за правилну дезинфекцију руку .

хемијске

Индивидуални рад

дезинфекције,потребним

Рад у пару

редоследом.Ученик
примењује правилну

Методе рада:

дезинфекцију руку при

монолошко-

раду.

дијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна

249

Број
часова по
наставној
теми

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

активна настава
самосталан
практични рад
2.

Стерилизација

Оспособљавање ученика за правилну

Ученик уме да правилно

Oблици рада:

припрему материјала за стерилизацију и

припреми материјал и

Фронтални облик

правилно извођење метода

изведе потребне методе

Групни облик

стерилизације,као и руковање и провера

стерилизације.Ученик

Индивидуални рад

стерилног материјала.

правилно рукује и

Рад у пару

проверава стерилни
материјал.

Методе рада:
монолошкодијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава
демонстрација
самосталан

3.

Физиолошко дејство масаже

Оспособљавање ученика за правилно

Ученик уме да узем

250

практични рад
Oблици рада:

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

узимање анамнезе и препознавање

анамнезу,припреми клијента

Фронтални облик

индикација и контраиндикација за

за масажу,препозна

Групни облик

рад.Оспособљавање ученика за

контраиндикације за

Индивидуални рад

правилан пријем и припрему клијента

рад,правилно дозира

Рад у пару

за масажу и правилно дозирање масаже.

масажу сходно
индикацијама код клијента..

Број
часова по
наставној
теми

8

Методе рада:
монолошкодијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава
демонстрација
самосталан

4.

Масажни хватови и

Усвајање техника извођења масажних

Ученик уме да изведе

практични рад
Oблици рада:

међухватови

хватова глађења ,трљања,гњечења,

масажне хватове и

Фронтални облик

лупкања и вибрације.Усвајање техника

међухватове,комбинује их и

Групни облик

извођења масажних међухватова.

примени у једној масажи..

Индивидуални рад
Рад у пару

251

22

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

Методе рада:
монолошкодијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава
демонстрација
самосталан
5.

Хигијенско – медицинска

Оспособљавање ученика да изведу

Ученик уме правилно да

практични рад
Oблици рада:

масажа

масажу врата, капилицијума, грудног

дозира и изведе масаже

Фронтални об.

коша,трбуха ,леђа, горњег и доњег

врата, капилицијума,

Групни облик

екстремитета.

грудног коша,трбуха ,леђа,

Индивидуални рад

горњег и доњег

Рад у пару

екстремитета
Методе рада:
монолошкодијалошка
дискусија
показивање

252

26

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме
презентације
демонстративна
активна настава
демонстрација
самосталан
практични рад

253

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Масажа - теорија

Разред:I4
Образовни профил: Козметички техничар
Наставник: Ана Пантелић

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Дезинфекција

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Увежбавање примене свих метода

Ученик уме самостално и

Oблици рада:

дезинфекције

правилно да изврши све

Фронтални облик

методе дезинфекције.

Групни облик

Ученик стиче потребну

Индивидуални рад

вештину за остварење

Рад у пару

жељених исхода рад.
Методе рада:
монолошкодијалошка
дискусија
254

Број
часова по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

показивање
презентације
демонстративна
активна настава
самосталан
практични рад
2.

Стерилизација

Увежбавање примене апарата за

Ученик уме самостално

Oблици рада:

стерилизацију,увежбавање руковања

и правилно да изврши

Фронтални облик

стерилним материјалом.

методе стерилизације и

Групни облик

рукује стерилним

Индивидуални рад

материјалом.Ученик

Рад у пару

стиче потребну вештину
за остварење жељених

Методе рада:

исхода рад.

монолошкодијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна

255

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

активна настава
самосталан
3.

Физиолошко дејство

Увежбавање пријема

Ученик уме самостално и

практични рад
Oблици рада:

масаже

пацијента,узимање

правилно да изврши

Фронтални облик

анамнезе,припреме пацијента за

пријем

Групни облик

масажу,одређивање врсте

пацијента,узимање

Индивидуални рад

,интетнзитета и трајања масаже.

анамнезе,припреме

Рад у пару

6

пацијента за
масажу,одређивање

Методе рада:

врсте ,интетнзитета и

монолошко-

трајања масаже . Ученик

дијалошка

стиче потребну вештину

дискусија

за остварење жељених

показивање

исхода рад.

презентације
демонстративна
активна настава
самосталан

4.

Масажни хватови и

Увежбавање извођења основних

Ученик уме самостално и
256

практични рад
Oблици рада:

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
међухватови

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

масажних хватова и међухватова и

правилно да изведе све

Фронтални облик

њихово правлно комбиновање у

масажне хватове и

Групни облик

масажи.

међухватове и правилно

Индивидуални рад

их искомбинује у

Рад у пару

Број
часова по
наставној
теми

масажи.Ученик стиче
потребну вештину за

Методе рада:

остварење жељених

монолошко-

исхода рад.

дијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава
самосталан

5.

Хигијенско – медицинска

Увежбавање масаже врата, грудног

Ученик уме самостално и

практични рад
Oблици рада:

масажа

коша,леђа,трбука и горњих и доњих

правилно да изведе

Фронтални облик

екстремитета..

масажу врата, грудног

Групни облик

коша,леђа,трбука и

Индивидуални рад

горњих и доњих
257

Рад у пару

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

екстремитета . Ученик
стиче потребну вештину

Методе рада:

за остварење жељених

монолошко-

исхода рад.

дијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава
самосталан
практични рад

258

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Масажа - блок

Разред:I4
Образовни профил: Козметички техничар
Наставник: Ана Пантелић

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Дезинфекција

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Увежбавање примене свих метода

Ученик уме самостално и

Oблици рада:

дезинфекције

правилно да изврши све

Фронтални облик

методе дезинфекције.

Групни облик

Ученик стиче потребну

Индивидуални рад

вештину за остварење

Рад у пару

жељених исхода рад.
Методе рада:
монолошкодијалошка
дискусија
показивање
259

Број
часова по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

презентације
демонстративна
активна настава
самосталан
практични рад
2.

Стерилизација

Увежбавање примене апарата за

Ученик уме самостално

Oблици рада:

стерилизацију,увежбавање руковања

и правилно да изврши

Фронтални облик

стерилним материјалом.

методе стерилизације и

Групни облик

рукује стерилним

Индивидуални рад

материјалом.Ученик

Рад у пару

стиче потребну вештину
за остварење жељених

Методе рада:

исхода рад.

монолошкодијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава

260

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

самосталан
3.

Физиолошко дејство

Увежбавање пријема

Ученик уме самостално и

практични рад
Oблици рада:

масаже

пацијента,узимање

правилно да изврши

Фронтални облик

анамнезе,припреме пацијента за

пријем

Групни облик

масажу,одређивање врсте

пацијента,узимање

Индивидуални рад

,интетнзитета и трајања масаже.

анамнезе,припреме

Рад у пару

6

пацијента за
масажу,одређивање

Методе рада:

врсте ,интетнзитета и

монолошко-

трајања масаже . Ученик

дијалошка

стиче потребну вештину

дискусија

за остварење жељених

показивање

исхода рад.

презентације
демонстративна
активна настава
самосталан

4.

Масажни хватови и

Увежбавање извођења основних

Ученик уме самостално и

практични рад
Oблици рада:

међухватови

масажних хватова и међухватова и

правилно да изведе све

Фронтални облик

261

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

њихово правлно комбиновање у

масажне хватове и

Групни облик

масажи.

међухватове и правилно

Индивидуални рад

их искомбинује у

Рад у пару

Број
часова по
наставној
теми

масажи.Ученик стиче
потребну вештину за

Методе рада:

остварење жељених

монолошко-

исхода рад.

дијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава
самосталан

5.

Хигијенско – медицинска

Увежбавање масаже врата, грудног

Ученик уме самостално и

практични рад
Oблици рада:

масажа

коша,леђа,трбука и горњих и доњих

правилно да изведе

Фронтални облик

екстремитета..

масажу врата, грудног

Групни облик

коша,леђа,трбука и

Индивидуални рад

горњих и доњих

Рад у пару

екстремитета . Ученик
262

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди
постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања
наставне теме

стиче потребну вештину

Методе рада:

за остварење жељених

монолошко-

исхода рад.

дијалошка
дискусија
показивање
презентације
демонстративна
активна настава
самосталан
практични рад

263

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Морфологија зуба

теорија,

Разред:I /5
Образовни профил: зубни- техичар
Број часова : 35
Наставник:др Марија Васковић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Општи појмови -усна дупља и органи

Стицање основних

-Дефинише појам усна дупља

Облици рада:

усне дупље

знања о усној дупљи и

-указује на делове усне дупље и

-фронтални облик

њеним деловима

описује њену поделу

-групни облик

Број часова
по
наставној
теми

7

Методе рада:
-монолошко-дијалошка
метода
-излагање
2.

Анатомско морфолошке

Усвајање основних

-Практична примена стеченог

Облици рада:

карактеристике секутића

појмова о

знања

-фронтални облик

морфолошким

-показује знање у моделовању

-групни облик
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7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

карактеристикама

секутића

Број часова
по
наставној
теми

-индивидуални

секутића
Методе рада:
-дискусија
3.

Анатомско морфолошке

Стицање основног

- Практична примена стеченог

-излагање
Облици рада:

карактеристике очњака

знања о о

знања

-индивидуални

морфолошким

-показује знање у моделовању

-групни облик

карактеристикама

очњака

очњака

7

Методе рада:
-дискусија
-излагање

4.

Анатомско морфолошке

Стицање основног

- Практична примена стеченог

Облици рада:

карактеристике премолара

знања о о

знања

-групни рад

морфолошким

-показује знање у моделовању

-рад у пару

карактеристикама

премолара

-индивидуални

премолара
Методе рада:
- дијалошка метода
-излагање
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7

Редни
број
теме
5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Анатомско морфолошке

Стицање основног

-примена знања ученика у

Облици рада:

карактеристике молара

знања о о

моделовању

- фронтални облик

морфолошким

-групни облик

карактеристикама
молара

Методе рада:
- текстуални метод
-дискусија

266

Број часова
по
наставној
теми
7

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Морфологија зуба-вежбе
Разред: Први
Образовни профил-Зубни техничар
Број часова:105
Наставник:Сања Ђорђевић,Ана Миљевић,Сања Петровић
Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

теме

теме
Развијање смисла за
естетику и развијање
компетенција за моделовање
Оспособљавање ученика за
рад са воском,упознавање са
основним
морф.карактеристикама
1.

остваривања наставне

Класа секутића

секутића

-препознавање облика и
изгледа секутића и рад уз

Број часова
по
наставној
теми

Облици рада:
-индивидуални
-тимски
-активна настава

помоћ наставника
-израда зуба увећаних са
наглашавањем свих детаља

Методе рада:
-метод демонстрације

267

30

Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

теме
-моделовање свих каракт.
секутића уз примену више
инструмената за

Број часова
по
наставној
теми

-метода самосталног рада
-метода лаборат.радова

рад,самостално и
повезивање теоријских и
практичних знања

Развијање смисла за
естетику и развијање
компетенција за моделовање
-препознавање облика и
изгледа очњака и рад уз
Оспособљавање ученика
2.

Класа очњака

-индивидуални
-тимски
-активна настава

помоћ наставника

за рад са воском,упознавање

-израда зуба увећаних са

са основним

наглашавањем свих детаља

морф.карактеристик.очњака

Облици рада:

-моделовање свих каракт.
очњака уз примену више
инструмената за

268

Методе рада:
-метод демонстрације
-метода самосталног рада

15

Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

теме
рад,самостално и

Број часова
по
наставној
теми

-метода лаборат.радова

повезивање теоријских и
практичних знања

Развијање смисла за
естетику и развијање
компетенција за моделовање
Оспособљавање ученика за
рад са воском,упознавање са
основним
морф.карактеристикама
премолара

-препознавање облика и
изгледа премолара и рад уз
помоћ наставника

-Облици рада:
-индивидуални
-тимски
-активна настава

-израда зуба увећаних са
наглашавањем свих детаља

3.

Класа премолара

-моделовање свих
каракт.премолара уз
примену више
инструмената за
рад,самостално и
повезивање теоријских и
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-Методе рада:
-метод демонстрације
-метода самосталног рада
-метода лаборат.радова

27

Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

теме

Број часова
по
наставној
теми

практичних знања

Оспособљавање ученика за
4.

рад са воском,упознавање са
Класа молара

основним

-препознавање облика и
изгледа молара и рад уз
помоћ наставника

-индивидуални
-тимски

морф.карактеристикама

-израда зуба увећаних са

молара и стицање знања у

наглашавањем свих детаља

-активна настава

-моделовање свих

Методе рада:

свим фазама радаРазвијање
смисла за естетику и
развијање компетенција за
моделовање

каракт.молара уз примену
више инструмената за
рад,самостално и
повезивање теоријских и
практичних знања

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Облици рада:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
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-метод демонстрације
-метода самосталног рада
-метода лаборат.радова

33

Назив предмета: Верска настава
Разред: 1.
Образовни профил: мед сестра тех., фарм. тех., мед. сестра васпитач, козм. тех., зубни тех.
Број часова: 35
Наставник: Костадиновић Драгана

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Хришћанство – црква као заједница

1.

Вера и атеизам

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

остваривања наставне
теме

Адекватан и примеран

-Ученици разумеју појам

Облици рада:

начин увести ученике

хришћанства

фронтални, групни,

у учење Православне

-Развијају вештине и изграђују

индивидуални

цркве о Богу

навике

Методе рада: дијалошка,

-развијају мишљење и изграђују

хеур. разговор

Стицање потребних

поглед на свет
-Упознају и разумеју појам вере

Облици рада:

знања о православној

и атеизма

индивидуални,

вери

-развијају свој лични идентитет

фронтални

уз познавање и поштовање

Методе рада:

другог и другчијег тј. других

дијалошки, хеур.

Развити ученицима

вера и култура
-Упознају и овладавају

разговор
Облици рада:

свест о томе да се вера

основним теолошким појмовима

индивидуални,

2.

Познавање Бога кроз Исуса Христа

Исходи постигнућа ученика
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Број часова
по
наставној
теми

3

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

у Бога поистовећује са

-разумеју појам Свети Тројица,

фронтални, тимски,

литургијским

све три личности Господа Бога

групни

постојањем човека

- Примена стеченог знања и

Методе рада: дијалошка,

Лична заједница са Богом – основ

Ученици треба да

креирања активности
-разумеју појам и основ вере

демонстрација,
Облици рада:

вере у Бога

испитујући историјске

-разумеју смисао заједнице Бога

индивидуални,

догађаје проникну у

и људи

фронтални, групни

њихов крајњи смисао

-разумеју свој лични идентитет

Методе рада: дискусија,

уз познавање и поштовање

хеур. разговор

3.

4.

Број часова
по
наставној
теми

3

23

другог и другчијег тј. других

5.

Икона и истина – разлика између

Ученици треба да уоче

вера и култура
-упознају и разумеју појам

Облици рада:

црковног и световног сликарства

да православна

икона и црквено сликарство

индивидуални,

уметност прикаѕује

-разумеју важност црквеног

фронтални

свет не онаквим какав

сликарства

Методе рада: дискусија,

је сада, смртан и

- Креирање активности

хеур. разговор

пролазан већ какав ће
бити у будућем
Царству
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3

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Грађанско васпитање 1
Разред: I
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра – васпитач, физиотерапутски техничар, зубни техничар
Наставник: Новаковић Марина, Павловић Марија, Бошковић Ивана

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Увод

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика са
наставним планом и

-

Разуме основне појмове
Објашњава

Облик рада:
-

радионичарски рад и рад

програмом

у групи

Ја, ми и други

Освешћивање ставова које
имамо према себи и
другима, развијање
самопоштовања,
разумевања и уважавања

-

Поштује себе и друге
Износи своје мишљење у

-

оквиру гупе
Поштује туђе мишљење и
ставове

273

по
наставној
теми
1

Групни и рад у
пару

Метод рада:
-

2.

Број часова

Дискусија

- Aктивна настава
Облик рада:
-

Групни и рад у
пару

Метод рада:
-

Истраживачка

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
других

3.

Комуникација у групи

Савладавање вештина и
поступака ненасилне
комуникације

-развија правилну
комуникацију у групи

Односи у групи- заједници

Развијање вештина које

-поштује себе и друге

воде остваривању

-слуша и поштује ставове

солидарности, разумевања
и мира међу појединцима ,
групама

-

Метод рада:
-

Истраживачка

-

настава
Дискусија

Облик рада:
-

Групни и рад у

Метод рада:
-

Истраживачка

-

настава
Дискусија
Дијалошка
Семинарски рад
Радионице

-избегава неспоразуме
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8

Групни и рад у

пару

групи

наставној

пару

групе
-ненасилно решава сукобе у

по
теми

настава
- Дискусија
- Радионица
Облик рада:

-успешно решава конфликтне
ситуације

4.

остваривања наставне

Број часова

6

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Планирање и извођење

Подстицање ученика на

акција

активну партиципацију у

-

својој локалној заједници-

животу школе.
Развијање вештина
планирања акције

Идентификује проблеме у

-

школи
Анализира изабране

-

проблеме, изучава их
Предлаже активности и
дискутује о њима са

-

члановима тима
Формулише циљеве и

-

кораке акције
Иницира активности,

-

прати их и оцењује их
Представља путем јавне
презентације нацрт акције
и резултате акције
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Облик рада:
-

Групни и рад у
пару

Метод рада:
-

Истраживачка

-

настава
Дискусија
Дијалошка
Презентација
Радионице
Активна настава

Број часова
по
наставној
теми
12

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ДРУГОГ РАЗРЕДА
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:српски језик и кљижевност
Разред:II
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар
Број часова:105
Наставник: Ракић Љиљана

Редни
број
теме
1.

Број часова
Назив наставне

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Барок,класицизам,

Оспособљавање ученика ѕа

Ученик ће бити у стању да:

Oблици рада:

просветитељство

разумевање и самостално

наведе особености барока, класицизма и

-фронтални облик

тумачeње књижевних остварења

просветитељства и њихове представнике

-групни облик

и за практичну примену у

у књижевности

учењу;

објасне значај Венцловића и Орфелина

Методе рада:

Упознавање са европским

за развој језика и књижевности код Срба

-монолошко- дијалошка

културним, духовним и

препозна одлике просветитељства на

метода

мисаоним тенденцијама 17. и 18.

обрађеним делима

-рад на тексту

века и њиховим утицајима на

објасни значај Доситејевог рада за

српску књижевност

српску културу и књижевност

Теме/MОДУЛА

теми

направи паралелу у обради истих мотива
у европској и српској књижевности
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7

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

-наведе особине ликова у обрађеним
делима и заузме став према њиховим
поступцима
2.

Романтизам

Упознавање ученика са

Облици рада:

одабраним књижевним

-групни рад

текстовима и делима наше и

наведе представнике романтизма и

европске књижевности

њихова дела

-рад у пару

уочава и образлаже одлике романтизма

Методе рада:

изнесе свој суд о књижевним делима

-дијалошки метод

користећи стечена знања и сопствена

-дискусија

запажања

-текстуални метод

30

препозна и усвоји вредности националне
културе и разуме/поштује културне
вредности других народа
-тумачи уметнички свет и стваралачке
3.

Реализам

Упознавање ученика са

поступке у структури обрађених дела
наведе представнике правца и њихова

Облици рада:

одабраним књижевним

дела

-фронтални облик

текстовима у делима насе и

дефинише одлике реализма и објасни их

-рад у пару

европске књижевности ради

на обрађеним књижевним делима

сазнавања естетских чињеница и

тумачи уметнички свет и стваралачке

Методе рада:

стваралачких поступака у

поступке у структури обрађених дела

-монолошко- дијалошка
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Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

њиховој структури

процењује друштвене појаве и проблеме

метода

које покреће књижевно дело

-дискусија

-развије критички став и мишљење при
процени поступака и понашања јунака у
4.

Лектира

Стварање читалачких навика и

обрађеним делима
-развија навику читања књижевно

Облици рада:

стицање уметничког

уметничких дела

-индивидуални рад

укуса,богаћење стваралачке

-самостално тумачи структуру и

-групни рад

маште

уметничке вредности књижевног дела

-фронтални рад

5

-заузима сопствени став према

5.

Језик

поступцима јунака у књижевним

Методе рада:

остварењима

- дијалошка

Оспособљавање ученика за

примени правила одвојеног и

-текстуални метод
Облици рада :

самостално писмено и усмено

састављеног писања речи у складу са

-фронтални

изражавање стандардним

језичком нормом

-рад у пару

књижевним језиком
Методе рада:
- монолошка
-дијалошка метода
6.

Култура изражавања

Оспособљавање ученика да

изражава размишљања и критички став
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-текст метод
Облици рада:
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Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми
19

теоријска знања из граматике и

према проблемима и појавама у

-групни

правописа примењује у усменом

књижевним текстовима и свакодневном

-фронтални

и писаном изражавању у складу

животу

-индивидуални

са језичком нормом, користе

препозна одлике стручно-научног стила

различите облике казивања и

-примени одлике новинарског стила

функционалне стилове
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Енглески језик
Разред: 2
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар
Број часова :70
Наставник: Весна Милетић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Going places

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање лексичких и

Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему модерног

групни,

оспосовљавање за

живота која се тиче њега, служи

у пару

комуникациу на тему

се елементарним вокабуларом

урбаног живота,

који користи како у писменом

Методе рада:

смештаја људи,

тако и у усменом изражавању.

комуникативна,

природних лепота и

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на садржај,

понашања у урбаним

информације, сналази се у

усмерена на задатак

срединама.

непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе локално и лично
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Број часова
по
наставној
теми
16

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

али недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама живота некада и сада, не
правећи велики број грешака ни
у једној од специфичних
2.

Nowadays

Усвајање лексичких и

компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему модерних

групни,

оспосовљавање за

уређаја која се тиче њега, служи

у пару

комуникациу на тему

се елементарним вокабуларом

модерних уређаја,

који користи како у писменом

Методе рада:

компјутера и свих

тако и у усменом изражавању.

Аудиолингвална,

погодности модерног

Средњи ниво: разуме сложене

интерактивна, директна

живота.

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство у

282

19

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

овој области али недовољно
граматички и лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама везаним за предвиђања
живота у будућности не правећи
велики број грешака ни у једној
3.

Time out

Усвајање лексичких и

од специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему његових

групни,

оспосовљавање за

видова забаве, служи се

у пару

комуникациу на тему

елементарним вокабуларом који

забаве, спорта и

користи како у писменом тако и

Методе рада:

одмора.

у усменом изражавању.

комуникативна,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на садржај,

информације, сналази се у

усмерена на задатак

непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство

283

16

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

(шта би и како радио али..) али
недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама не правећи велики број
грешака ни у једној од
4.

Way of life

Усвајање лексичких и

специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на дату тему која се

групни,

оспосовљавање за

тиче њега , служи се

у пару

комуникациу на тему

елементарним вокабуларом који

разних обичаја и хране

користи како у писменом тако и

Методе рада:

везаних за нације.

у усменом изражавању.

Аудиолингвална,

Средњи ниво: разуме сложене

интерактивна, директна

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство о
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19

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

храни и обичајима али
недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишљење
повезујући пређашње теме са
овом, не правећи велики број
грешака ни у једној од
специфичних компетенција.
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Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Немачки језик
Разред: II
Образовни профил: Медицински сестра – техничар, фармацеутски техничар, педијатријска сестра – техничар, физиотерпеутски техничар, зубни техничар
Наставник: Спасојевић Бранка

Редни
број
теме
1.

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

Ferien: Meer und mehr

- Стицање способности

- Практична примена стеченог

Oблици рада:

комуникације на немачком језику

знања

-фронтални облик

на тему одмора и распуста.

- Ученици разговарју на тему

-групни облик

- Описивање временских прилика.

одмора, које све врсте одмора

- рад у пару

- Усвајање валетности глагола и

постоје и шта је важно понети са

- индивидуални

зависних реченица (wenn и dass

собом.

Методе рада:

реченица)

- Ученици знају да опишу

-монолошко- дијалошка метода

- Употреба сложеница и придева на

временске прилике и да разумеју

-рад на тексту

–isch и - ig

временску прогнозу.

- аудитивна метода

- Примена научених

- визуелна метода

граматичких партија у
2.

Ereignisse und Fakten

- Описивање догађаја из прошлости

комуникацији на задату тему.
- Ученици умеју да оопишу

Oблици рада:

am Beginn des neuen

- Писање извештаја

догађаје из прошлости, како

-фронтални облик

286

8

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА
Jahrtausend

3.

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми
8

- Планирање и организовање

личне тако и опште познате

-групни облик

рођенданских прослава

догађаје.

- рад у пару

- Обнављање глаголских облика

- Постављају и одговарају на

- индивидуални

перфекта и претерита и усвајање

питања везана за догађаје из

Методе рада:

плусквамперфекта

прошлости.

-монолошко - дијалошка метода

- Обнављање и проширивање знања

- Примена глаголских облика и

-рад на тексту

о временским реченицама

зависних (временских) реченица

- аудитивна и визуелна м.

Was tust du für deine

Именовање делова тела и

у коминикацији.
Ученици умеју да именују

Oблици рада:

Gesundheit?

оспособљавање ученика на тему

делове тела, да разговарају о

-фронтални облик

здравља
Разумевање стручних текстова
Давање и примање савета
Изражавање наредбе и жаљења
Обнаваљање weil реченица,

здрављу, и да разумеју стручне

-групни облик

текстове.
Ученици знају да употребом

- рад у пару

императива и рефлексивних

примају и дају савете везане за

заменица
Усвајање консекутивних и

здравље.
Примена консекутивних и

односних реченица

каузалних реченица у

императива изразе наредбу, да

коминикацији.
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- индивидуални
Методе рада:
-монолошко - дијалошка метода
-рад на тексту
- аудитивна и визуелна м.

8

Редни
број
теме
4.

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

Ein Unfall

- Описивање саобраћајне несреће и

Ученици могу да разговарају о

Oблици рада:

разлога због којих је дошло до исте.

саобраћају, извештавају о

-фронтални облик

- Писање извештаја

догађајима у саобраћају.
Воде дискусију о предностима и

-групни облик

- Изражавање хипотеза и
могућности
- Вођење разговора на тему
саобраћаја, навођење предности и
недостатака појединих превозних

манама превозних средстава.
Ученици се добро сналазе на

- рад у пару

10

- индивидуални

аутобуској или железничкој
станици, и умеју да се распитају
Методе рада:

средстава, разумевање реда вожње,

за одговарајући ред вожње.
Употреба кондиционалних

сналажење на аутобуској /

реченица и неодређених

-рад на тексту

железничкој стници.

земеница у свакодневној

- аудитивна и визуелна метода

- Усвајање кондиционалних

комуникацији.

-монолошко - дијалошка метода

реченица и неодређених заменица
5.

Menschen wie du und

- Описивање различитих људи,

- Ученици су способни да

Oблици рада:

ich

опште познатих али и свог

разговарају о другим људима, да

-фронтални облик

окружења; Изражавање мишљења

описују њихов физички изглед и

-групни облик

- Усвајање нових придева

карактер. Изражавају мишљење

- рад у пару

- Именовање одевних предмета и

о одређеним личностима.

- индивидуални

сналажење у куповини

- Умеју да именију одевне

Методе рада:

- Усвајање деклинације и

предмете и боје, и добро се

-монолошко - дијалошка метода

комапарације придева, множине

снлазе у немачкој робној кући.

-рад на тексту
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Редни
број
теме

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

именица и негација kein / nicht.

- Примена усвојених

- аудитивна и визуелна м.

граматичких целина у
свакодневној комуникацији

6.

Partnerschaften

Читање и коментарисање огласа за

Ученици умеју да разговарају на

Oблици рада:

остваривање контаката са другим

тему контаката са другим

-фронтални облик

људима.
Описивање различитих људских

људима
Именују хороскопске знаке и

-групни облик

карактера
Именовање хороскопских знакова и

нове придеве.
Примена наученог градива у

читање о њима
Из граматике се усвајају

усменој комуникацији

- рад у пару
- индивидуални
Методе рада:
-монолошко - дијалошка метода

деклинација придева и заменица

-рад на тексту

welch- и was für ein.

- аудитивна и визуелна м.
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9

Редни
број
теме
7.

Број
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

Jobs und Berufe

Способност комуникације на тему

Ученици умеју да разговарају на

Oблици рада:

занимања, разговор о предностима

тему занимања, да напишу

-фронтални облик

и недостацима различитих

биографију и да аплицирају за

-групни облик

занимања
Разумевање биографије
Писање апликација
Давање савета у вези са

неки посао.
Ученици дају савете у вези са

- рад у пару

проналажењем запослења
Усвајање реченица, инфинитивне
конструкције statt / ohne.
Деклинаација придева
8.

Исходи постигнућа ученика

Zukunftsvisionen

избором правог посла
Примена реченица инфинитивне
конструкције statt / ohne и
деклинације придева.

- индивидуални
Методе рада:
-монолошко - дијалошка метода
-рад на тексту
- аудитивна и визуелна м.

Разговарати на тему будћности и

Ученици разговарају о личним

Oблици рада:

планова
Млади људи се оспособљавају да

плановима за будућност и о

-фронтални облик

слици света у наредним

-групни облик

годинама.
Разумеју текст о страховима и

- рад у пару

говоре о страховима и надањима
Писати о прошлости, садашњости
и будућности
Усвајање пасива и концесивних

надањима, комуницирају на

реченица

задату тему.
Употрбељавају се пасив и
концесивне реченице

- индивидуални
Методе рада:
-монолошко - дијалошка метода
-рад на тексту
- аудитивна и визуелна м.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

10

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
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10

Назив предмета:ИСТОРИЈА
Разред:II-1,2,3,4,5
Образовни профил:медицинска сестра-техничар,фармацеутски техничар,медицинска сестра-васпитач,физиотерапеут-теничар,зубни техничар
Број часова 70
Наставник:Ана Никић

Редни
број
теме

1.

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних знања

-зна на којем простору су се одиграле

Облици рада:

о најважнијим

највашније појаве и догађаји

--фронтални облик

политичким,социјалним и

-уме да наведе узроке и последице

-групни облик

Европа и свет у другој

културним дешавањима у

наведених појава и догађаја

-индивидуални облик

половини 19.и почетком

Европи и свету крајем

-уме да повеже личности и догађаје са

20.века

19.и поч.20.века,као и

одговарајућом временском одредницом

Методе рада:

разумевање узрочно-

и историјским периодом

-монолошко-дијалошка

последичних веза међу

-уме да анализира и процени ближе

метода

државама.

хронолошко порекло извора

-комбинована метода

Усвајање знања о положају

-именује најважније појаве и личности

Облици рада:

Србије и Црне Горе у

из националне историје

-фронтални облик

локалним и ширим

-препознаје да постоји повезаност

-групни облик

Србија и Црна Гора у другој

размерама у наведеном

националне,регионалне и -светске

-рад у пару

половини 19.и почетком

периоду

историје

Методе рада:

291

Број
часова по
наставној
теми

4

17

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
20.века

3.

Први светски рат

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Разумевање значаја

-зна специфичне детаље о најважнијим

-монолошко-дијалошка

наведеног периода и

личностима(Милош Обреновић,Милан

-текстуални метод

најважнијих личности

и Александар Обреновић,Петар

Стицање знања о

Карађорђевић,династија Петровић)
-уме да наведе узроке и последице

Облици рада:

узроцима,току и

најважнијих појава из прошлости

-фронтални облик

последицама Великог

-зна да исте историјске појаве могу

-рад у пару

рата,о најважнијим

различито да се тумаче

-групни рад

личностима националне и

-уме да закључи о којем

светске

догађају,феномену и личности је реч на

Методе рада:

историје;повезивање са

основу садржаја писаних историјских

-Монолошко-дијалошка

претходним периодом

извора

-активна настава

-зна специфичне детаље из националне

-рад на тексту

и опште историје(личност Гаврила

-презентације

Број
часова по
наставној
теми

10

Принципа,српских војвода,маршала

4.

Свет између два светска рата

Оспособљавање ученика

Петена)
-препознаје значење основних појмова-

Облици рада:

да самостално повезују

фашизам,национализам,антисемитизам

-фронтални рад

појаве,личности и процесе

-уме да закључи зашто је дошло до

-групни рад

у различитим временским

одређених историјских догађаја и које

периодима

су последице важних историјских

Методе рада:

дешавања,као што је Велика економска

-дијалошки метод

292
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Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

криза

-дискусија

-зна личности и уме да објасни њихову

-презентација

улогу у

-рад на ист.изворима

Усвајање најважнијих

историји:Хитлер,Мусолини,Франко
-именује најважније појмове, појаве и

Облици рада:

знања о процесу настајања

догађаје из национлне историје :

-Фронтални облик

нове државе,њеним

регент ,Видовдански,Октроисани

-Индивидуални облик

Краљевина СХС-Југославија

владарима,политичким и

устав,атентат у Скупштини,

-Групни рад

између два светска рата

личним сукобима и

Шестојануарска диктатура

политици непосредно пре

-уме да закључи о којим личностима и

Методе рада:

избијања Другог светског

садржајима је реч на основу одређених

-Монолошко-дијалошка

рата

историјских извора(убиство краља

-рад на тексту

Александра,Намеснички режим)

-активна настава

-уме да закључи како је настала
Краљевина СХС-Југославија и које су

6.

Други светски рат

Стицање основних знања

последице чина уједињења
-именује најважније појаве и догађаје

о значају Другог светског

:ратна дејства у свету ,холокауст,

Облици рада:

рата у

Априлски рат ,сукоб четника и

-Индивидуални рад

регионалним,локалним и

партизана у Југославији

-Фронтални рад

светским

-уочава значај и улогу најважнијих

-Рад у пару

размерама;уочавање

личности :Рузвелт,Черчил ,Стаљин,

293

Број
часова по
наставној
теми

7

Редни
број
теме

7.

8.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

најважнијих последица по

Хитлер ,Мусолини, Тито, Дража

Методе рада:

развитак човечанства

Михаиловић

-Монолошко-дијалошка

-зна на којем простору су се одиграле

-Активна настава

наведене појаве и догађаји

-Презентација

-уме да изрази став и мишљење у

-Рад на ист.изворима

Уочавање основних

тумачењу истор. извора
-зна да објасни најважније

Облици рада:

противуречности које су

појмове:Хладни рат, деколонизација,

-Фронтални рад

довеле до сукоба истока и

апартхејд, ОУН

-Групни рад

запада; стицање основних

-уме да повеже личност и догађаје са

-Рад у пару

Свет после Другог светског

знања о личностима које

одговарајућом временском одредницом

рата

су обележиле доба

(подела Немачке, стварање НАТО и

Методе рада:

Хладног рата: Стаљин,

Варшавског пакта, Покрет

-Рад на тексту

Труман, Кенеди, Хрушчов,

Несврстаних)

-Монолошко-дијалошка

Ганди

-уме да закључи зашто је дошло до

-Комбинована метода

Југославија у другој половини

Усвајање знања о

Хладног рата и које су последице тога
-зна да исте историјске појаве могу

Облици рада:

20. века

најважнијим дешавањима

различито да се тумаче

-Фронтални рад

у послератној Југославији

-препознаје да постоји пристрасност у

-Рад у пару

(организација власти,

појединим тумачењима ист. извора

сукоб са СССР-ом, распад

везаних за послератну Југославију

Методе рада:

Југославије) и повезивање

-уме да објасни специфичности важних

-Монолошко-дијалошка

294

Број
часова по
наставној
теми
14

6

7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

тих догађаја са

историјских догађаја и личности из

-Презентација

дешавањима у

националне историје (Милован Ђилас,

-комбинована метода

садашњости.

Александар Ранковић)
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Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Физичко васпитање
Разред: други
Образовни профил: медицинса сестра-тех., мед.сестра-васпитач, фармацеутски тех., физиотерапеутски тех., зубни тех
Наставник:
Број часова: 70

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Усавршавање и развој примарне

-Именује моторичке

биомоторике-брзине, снаге, спретности,

способности које треба

окретности, издржљивости

развијати, као и опсновна

-Унапређивање и очување здравља

средства и методе за њихов

Методе рада:

-Утицај на правилно држање тела

развој

-дијалошка

(превенција постуралних поремећаја)

-Примени адекватна средства

-демонстрација

Општа физичка

-Мотивација ученика за бављењем

(изводи вежбе) за развој и

припрема

физичким активностима

усавршавање моторичких

по
наставној
теми

6

способности из: вежбе

Облик рада:

обликовања, атлетике,

-индивидуални

гимнастике, пливања и

-рад у паровима

296

Број часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

спортских игара за развој снаге,
брзине, издржљивости,
гипкости, спретности и
окретности

297

-групни

Број часова
по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Усавршавање и развој примарне

-Кратко описати основне

Методе рада:

биомоторике

карактеристике и правила

-дијалошка

-Проширивање и усавршавање

спортске гране атлетике

-демонстрација

моторичких стереотипа из области

-Демонстрирати- вежбе и

атлетике и богаћење општег моторичког

технике атлетских дисциплина и

образовања

вежби на справама и тлу које се

-Стицање знања означају и

уче (поседовати вештину)

специфичним дејствима атлетике на

-Довети у везу свакодневни

Облик рада:

организам у развоју

живот и способност за учење и

-индивидуални

-Стицање знања о могућностима

практични рад са физичким,

-рад у паровима

примене стечених моторичких умећа у

одно9сно спортским

-групни

животу и раду

активностима и правилном

-Упознавање атлетике као спорта

исхраном

Број часова
по
наставној
теми

-Има правилан однос према
окружењу у којем вежба,
2.

Атлетика

рекреира се и бави се спортом.

298

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
-Развој примарне биомоторике

-Кратко описати основне

Методе рада:

-Усвајање спортског-техничког

карактеристике и правила

-дијалошка

образовања из кошарке или одбојке

спортске гране атлетике

-демонстрација

-Подстицање ученика да ове активности

-Демонстрирати- вежбе и

уграде у свакодневни живот

технике атлетских дисциплина и

-Стицање и усавршавање моторичких

вежби на справама и тлу које се

Облик рада:

знања, умећа, вештина, техника и

уче (поседовати вештину)

-индивидуални

навикапредвиђених програмом за

-Путен физичких односно

-тимски

базичне спортске гране

спортских активности

-групни

-Увођење ученика у организовани

комуницирати са својим

систем припрема за игре, сусрете и

друговима и уживати у дружењу

манифестације

и контактима
-Ученик наводи основне

3.

остваривања наставне

Спорт по избору

олимпијске принципе и

(одбојка – кошарка)

примењује их на школским
спортским такмичењима и у
слободном времену
- Има правилан однос према
окружењу у којем вежба,
рекреира се и бави се спортом.
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Број часова
по
наставној
теми

26

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Развој и усавршавање примарне

-Именује моторичке

Методе рада:

биомоторике

способности које треба

-дијалошка

-Усавршавање спортско-техн.

развијати, као и опсновна

-демонстрација

образовања у вежбама на справама и тлу

средства и методе за њихов

-Естетско истраживање покретом и

развој

доживљавање естетских вредности

-Примени адекватна средства

Облик рада:

- Стицање и усавршавање моторичких

(изводи вежбе) за развој и

-индивидуални

знања, умећа, вештина, техника и

усавршавање моторичких

навикапредвиђених програмом за

способности из: вежбе

базичне спортске гране

обликовања, атлетике,

Број часова
по
наставној
теми

гимнастике, пливања и
спортских игара за развој снаге,
брзине, издржљивости,
гипкости, спретности и
окретности
4.

Вежбе на справама и

-Кратко описати основне

тлу

карактеристике и правила
спортске гране атлетике
-Демонстрирати- вежбе и
технике атлетских дисциплина и
вежби на справама и тлу које се
уче (поседовати вештину)
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12

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Развијање осећаја за ритам, елеганцију

-Ученици ће желети да се баве

Методе рада:

покрета и држања, координације,

физичким односно спортским

-дијалошка

издржљивости, орјентације

активностима пошто ће

-демонстрација

- Естетско истраживање покретом и

сагледати (детектовати)

доживљавање естетских вредности

позитивне нараклтеристике
физичке и спортске активности

Облик рада:

и њихове позитивне утицаје на

-индивидуални

здравље, дружење би добро

-рад у паровима

Народне игре и

расположење

-групни

плесови

-Сагледати негативне утицаје
савре,еног начина
живота(пушење, дрога, насиље,
деликвентно понашање) и
свестан је да је
физ.активностима могуће је
-Мерење и праћење физичког развоја и

предупредити негативне утицаје
--Примени адекватна средства

Методе рада:

биомоторичких способности ученика и

(изводи вежбе) за развој и

-дијалошка

поређење тих резултата са процесима на

усавршавање моторичких

-демонстрација

нивоу Републике Србије

способности из: вежбе

-Развој и усавршавање моторичких

обликовања, атлетике,

способности неопходних за самосталан

гимнастике, пливања и
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Облик рада:

Број часова
по
наставној
теми

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Тестирање

остваривања наставне
теме

рад на њима
6.

Исходи постигнућа ученика

спортских игара за развој снаге,
брзине, издржљивости,
гипкости, спретности и
окретности

302

Број часова
по
наставној
теми

-индивидуални
6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: математика
Разред: други разред
Образовни профил: сви смерови осим фармацеутског техничара и лабораторијског техничара
Број часова:105
Наставник: Јелена Видић, Марко Матовић, Радованка Вукосављевић
Редни
број
теме

Начин и
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

поступак
остваривања
наставне теме

1.

2.

Тригонометрија

Проширивање и

- ученик решава једноставне задатке и користи основне

Фронтални и

стицање нових знања о

формуле тригонометрије у решавању једноставних

индивидуални

тригонометријским

проблема

Облик рада

функцијама и њихова

- ученик решава сложеније задатке, користи формуле у

Монолошко

примена

решавању сложенијих проблема

-дијалошка

-ученик решава сложене задатке, разуме све формуле и

метода

кориси их јасно и прецизно у решавању сложених

Илустративно –

проблема, користи методе и технике у решавању,

демонстративна
метода
Фронтални и

Степеновање и

Стицање знања о

анализира, дедукује и изводи закључке
-ученик решава једноставне задатке и користи основне

кореновање

операцијама

формуле степеновања, кореновања и комплексне бројеве у

индивидуални

Комплексни бројеви

степеновања и

решавању једноставних проблема

Облик рада

кореновања и о

- ученик решава сложеније задатке, користи формуле у

Монолошко

комплексним

решавању сложенијих проблема

-дијалошка
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Број
часова
по
наставн
ој теми
24

16

Редни
број
теме

Начин и
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

поступак
остваривања
наставне теме

бројевима

3.

- ученик решава сложене задатке, разуме све формуле и

метода

користи их јасно и прецизно у решавању сложених

Илустративно –

проблема, користи методе и технике у решавању,

демонстративна

Квадратна једначина

Стицање знања о

анализира, дедукује и закључује
- ученик решава једноставне задатке и користи основне

метода
Фронтални и

Квадратна функција

квадратним

формуле квадратних једначина, ситстема и неједначина у

индивидуални

Квадратна

функцијама, решавање

решавању једноставних проблема, зна да црта основне

Облик рада

неједначина

квадратних једначина

графике квадратне функције и решава једноставне

Монолошко

Системи квадратних

и неједначина, система

ирационалне једначине

-дијалошка

једначина

и примена

- ученик решава сложеније задатке, користи формуле у

метода

Ирационалне

Решавање

решавању сложенијих проблема и црта сложеније

Илустративно –

једначине

ирационалних

квадратне функције и нешто сложеније ирационалне

демонстративна

једначина

једначине

метода

Број
часова
по
наставн
ој теми

24

- ученик решава сложене задатке, разуме све формуле и
кориси их јасно и прецизно у решавању сложених
проблема, користи методе и технике у решавању,
анализира, дедукује и изводи закључке, црта сложене
4.

Експоненцијалне

Стицање знања о

квадратне функције и решава теже ирационалне једначине
- ученик решава једноставне задатке, зна да црта основне

функције и једначине

експоненцијалним и

графике експоненцијалне и логаритамске функције

индивидуални

Логаритамске

логаритамским

- ученик решава сложеније задатке, користи особине

Облик рада
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Фронтални и

13

Редни
број
теме

Начин и
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

поступак
остваривања
наставне теме

функције и једначине

функцијама, решавање

експоненцијалне и логаритамске функције у решавању

Монолошко

јекспоненцијалних и

сложенијих проблема и црта графике експоненцијалне и

-дијалошка

логаритамских

логаритамске функције и чита са трафика њихове особине

метода

једначина и примена

- ученик решава сложене задатке, разуме све формуле и

Илустративно –

кориси их јасно и прецизно у решавању сложених

демонстративна

проблема, користи методе и технике у решавању,

метода

Број
часова
по
наставн
ој теми

анализира, дедукује и изводи закључке , црта сложеније
експоненцијалне и логаритамске функције и тачно разуме
све особине ових функција
5.

Полиедри

Обнављање и

- ученик решава једноставне задатке и користи основне

Фронтални и

употпуњавање знања о

формуле у решавању једноставних проблема и зна да

индивидуални

полиедрима, површина

нацрта основне слике

Облик рада

и запремина и примена

- ученик решава сложеније задатке, користи формуле у

Монолошко

решавању сложенијих проблема

-дијалошка

- ученик решава сложене задатке, разуме све формуле и

метода

кориси их јасно и прецизно у решавању сложених

Илустративно –

проблема, користи методе и технике у решавању,

демонстративна

анализира, дедукује и изводи закључке , самостално црта

метода

слике и помоћне слике и тачно разуме положај тела и
односе у телу

305

7

Редни
број
теме

Начин и
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

поступак
остваривања
наставне теме

6.

Обртна тела

Употпуњавање знања о

- ученик решава једноставне задатке и користи основне

Фронтални и

обиму и површини

формуле у решавању једноставних проблема и зна да

индивидуални

круга и делова круга ,

нацрта основне слике

Облик рада

површини и запремини

- ученик решава сложеније задатке, користи формуле у

Монолошко

облих тела

решавању сложенијих проблема

-дијалошка

и примена

-ученик решава сложене задатке, разуме све формуле и

метода

кориси их јасно и прецизно у решавању сложених

Илустративно –

проблема, користи методе и технике у решавању,

демонстративна

анализира, дедукује и изводи закључке , самостално црта

метода

Број
часова
по
наставн
ој теми
7

слике и помоћне слике и тачно разуме положај тела и
односе у телу
Уводни час и час

2

закључивања оцена
Писмени задаци12

12

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Математика

306

Разред: други
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Број часова:105
Наставник: Радованка Вукосављевић
Редни

Начин и поступак

број

Назив наставне

теме

теме

1

Степеновање и кореновање

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне

Број часова

теме

по наставној
теми
18

Ученици треба да науче и

за оцену 2 ученик треба да зна

примењују правила

правила и да решава

степеновања и кореновања, и да

једноставне задатке уз помоћ

Кроз рад на часу

примењују на изради задатака,

наставника; за 3 треба да уочава

коришћењем

да науче појам комплексног

везе између елемената и да их

комбинованих метода и

броја и операције у скупу

користи; за 4 да зна да примени

облика рада, кроз израду

компл. бројева

знање у решавању проблема; за

домаћих задатака

5- да је потпуно систематизовао
градиво и да испољава
2

Квадратна једначина и квадратна

Ученици треба да науче

креативност током рада
за оцену 2 ученик треба да зна

функција

решавање квадратне једначине

формулу за решавање кв.

и неједначине и система

једначине и да нацрта график

Кроз рад на часу

квадратне и линеарне

функције, решава једноставне

коришћењем

једначине, да нацртају график

задатке уз помоћ наставника; за

комбинованих метода и

квадратне функције и науче

3 треба да решава једначине,

облика рада, кроз израду

особине функције, да науче

неједначине , да зна особине

домаћих задатака

307

26

појам ирационалне једначине и

функције; за 4 да зна још и

да на задацима из праксе

ирационалне једначине и да

примене то знање

примени знање у решавању
проблема; за 5- да је потпуно
систематизовао градиво и да
испољава креативност током

3

Експоненцијална и логаритамска

Ученици треба да науче

рада
за оцену 2 ученик треба да зна

функција

решавање експоненцијалне и

појам и дефиниције експ. и лог.

логаритамске једначине и да

функција задатке уз помоћ

Кроз рад на часу

нацртају график функције и

наставника и коришћењем

коришћењем

схвате појам инверзне функције

формула; за 3 треба да разуме

комбинованих метода и

везе између логаритма и

облика рада, кроз израду

степена, да зна правила

домаћих задатака

логаритмовања за 4 да зна да
примени знање у решавању
проблема; за 5- да је потпуно
систематизовао градиво и да
испољава креативност током
4

Елементи тригонометрије

Ученици треба да науче

рада
за оцену 2 ученик треба да зна

Кроз рад на часу

појмове тригонометријских

појам и дефиниције триг.

коришћењем

функција, да науче цртање

функција задатке уз помоћ

комбинованих метода и

графика тр. функција и да

наставника и коришћењем

облика рада, кроз израду

примене знање на решавању

формула; за 3 треба да уочава

домаћих задатака

троуглова

везе између елемената и да их

308

32

користи; за 4 да зна да примени
знање у решавању проблема; за
5- да је потпуно систематизовао
градиво и да испољава
креативност током рада
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: физика
Разред: 2.
Образовни профил: сви
Број часова : 70
Наставник:Траиловић Марина

Редни
број
теме
1

2

Назив наставне
теме
Молекулско-кинетичка теорија гасова

Термодинамика

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање знања о

Ученици ће схватити

-монолошко-дијалошк

молекулској структури

:-молекулску структуру

-израда задатака

супстанце

супстанце;-међумолекулске

Лабораторијске вежбе

-стицање знања о

силе,-дефинишу унутрашњу

основним појмовима

енергију;-дефинишу идеални

молек.кинет.теорије
Проширивање знања о

гас и ј-ну стања;-гасне законе
Ученици ће схватити :-рад при

топлотним појавама;да

промени запремине гаса

-монолошко-дијалошка

објасне рад при

-принципе термодинамике и

метода

ширењу гаса;Да зна

појам ентропије;-топлотне

-израда задатака

принцип.

машине и коефицијент корисног

-огледи

Термодинамике,-да

дејства;-енергетске промене у

-компјутерске анимације

зна процесе

организму;-терморегулацију
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Број часова
по
наставној
теми

14

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

преношења топлоте и
транспорт топлоте
кроз људски
организам.

3

Агрегатна стања

Стицање знања о

Ученици ће знати:- особине

Комбинована усмена

структури и

флуида ;-хидростатички

метода

карактеристикама

притисак и силу потиска ; -Ј-ну

-израда задатака

течног и чврстог

континуитета и Бернулијеву ј-

-лабораторијске вежбе

агрегатног стања

ну;

-демонстрација огледа

-површински напон и капиларне

-компјутерске

појаве;-Особине кристала,-

-анимације

30

даформације,-хуков закон и
4

5

Електростатика

Једносмерна електрична стуја

Усвајање знања о

фазне прелазе.
Ученици ће схватити :

Монолошко-дијалошка

карактеристичним

-појам наелектрисања,

Израда задатака

величинама и

-Кулонов закон,јачину и

Огледи

појмовима

потенцијал електростатичког

Компјутерске анимације

електростатичког

поља;

поља
Дефинисање основних

-капацитет кондензатора
Ученик мора да зна :

311

Монолошко-дијалошка

7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

појмова и закона

-настанак једносмерне струје

Лабораторијске вежбе

једносмерне струје

-основне величине код

-компјутерске анимације

Број часова
по
наставној
теми
9

једносмерне струје
укупно

312

70

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хемија
Разред: други
Образовни профил: медицинска сестра -техничар, физиотерапеутски техничар, зубни техничар,медицинска сестра-васпитач
Број часова : 70
Наставник:Маријана Рачић

Редн
и

Назив наставне

број

теме

теме
1.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

Периодни систем

-Ученици треба да прошире и

-фронтални облик

елемената

продубе знања о периодном

-индивидуални

систему елемената .

облик

Број
часова по
наставној
теми;;
2

Методе рада:
-монолошкодијалошка метода
-рад на тексту
2.

Водоник

-Ученици треба да се упознају са
овим елементом како би се боље

Облици рада:
Описује налажење неметала у природи и у ПСЕ;
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-фронтални

3

Редн
и

Назив наставне

број

теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

теме
уочио значај ел. структуре атома

описује његова својства; наводи примену

на промену добијања елемента и

водоника и његових једињења

њихову реактивност

Број
часова по
наставној
теми;;

-рад у пару
Методе рада:
-дијалошки метод

-да прошире знањао водонику и

-демонстрација

његовим једињењима са

-текстуални метод

акцентом на значај воде као
растварача, у индустрији и за
живе системе

3.

Елементи 1.

-да изучавањем особина

Описује налажење метала у ПСЕ и у природи;

Облици рада:

групе периодног

елемената 1 групе и њихових

описује њихова својства; наводи примену алкалних

-фронтални облик

система

једињења прошири продуби

метала

-рад у пару

знања о јонским кристалима

свакодневном животу и струци

-да упозна најважније особине
ал. метала и и њихових једињења
која се користе у свакоданевном
животу

Препознаје једињења значајна у свакодневном

Методе рада:

животу и струци на

-монолошко-

основу назива и формуле и повезује својства и

дијалошка метода

примену тих једињења.

-дискусија

Решава задатке предвиђене планом и програмом

-демонстративна
-илустративна

-да се користе
јонскомолекуларним
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6

Редн
и

Назив наставне

број

теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

теме

Број
часова по
наставној
теми;;

једначинама
-да решавају задатке
4.

Елементи 2 групе

-да упозна елеменате 2. групе у

периодног

поређењу са ал. металима

система

-да користећи познавање
особина молекулских врста
разуме њихову примену и

Облици рада:
Описује налажење земноалкалних метала у ПСЕ и

-индивидуални рад

у природи; наводи најважнија физичка и хемијска

-групни рад

својства елемената у групи; пореди са алкалним

-фронтални

металима
Препознаје једињења значајна у свакодневном

Методе рада:

животу и струци на

-израда огледа у

основу назива и формуле и повезује својства и

лабораторији

-да на примеру комплекса

примену тих једињења. Решава задатке предвиђене

- дијалошка

магнезијума и калцијума

планом и програмом

-излагање

могућности индустријског
добијања

-активна настава

прошире знање о значају ових
једињења у природи за биолошке
процесе
-да се кроз разматрање минерала
СаСО3 упозна са врстама стена
-да овлада стехиометријским
задацима и да их решава
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6

Редн
и

Назив наставне

број

теме

теме
5.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

Елементи 13

-преко положаја В и Аl у

групе периодног

периодном систему упознати

Описује налажење елемената у ПСЕ и у природи;

система

структуру њихивих једињења,

описује њихова физичка и хемијска својства;

атома, особине и употребу

наводи примену метала у свакодневном животу и

-разуме и правилно тумачи
индустријско добијање Аl, као и
значај његових једињења

Број
часова по
наставној
теми;;
4

струци
описује и хемијским једначинама представља
реакције у
којима се испољавају амфотерна својства

-на примеру Аl соли упозна

супстанци. Решава задатке предвиђене планом и

двогубе соли у поређењу са

програмом

комп.солима
-да решава стехиометријске
задатке у којима фигурира Аl
6.

Елементи 14

да упозна елеменате 14 групе у

Описује налажење елемената у ПСЕ и у природи;

Облици рада:

групе периодног

функцији њихових атомских и

физичка и хемијска својства; наводи примену

-индивидуални рад

система

јонских радијуса

свакодневном животу и струци; на

-групни рад

основу назива и формуле повезује својства и

-фронтални

-да зна опште особине хидрида и
оксида, карбида и цијанида и
њихов значај
-да прошири знање о Si и

примену тих једињења.
Објашњава реакције настајања CO, CO2,и описује

Методе рада:

њихов утицај на животну средину;објашњава

-израда огледа у

основне карактеристике процеса производње

лабораторији
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Редн
и

Назив наставне

број

теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

теме
његовим једињењима са

силикатних материјала;решава задатке

Број
часова по
наставној
теми;;

- дијалошка

акцентом на практичну примену

-излагање

– стакло, керамика, грађевински

-активна настава

материјал и др.
-да посебно овлада ел.
структуром С и осталих
елемената
- да прошири знање о калају и
олову, њиховом добијању и
важнијим једињењима
7.

Елементи 15

-да упозна метални и не

групе периодног

метални карактер елемената 15

Описује налажење у ПСЕ и у природи наводи

-индивидуални рад

система

групе

примену у

-групни рад

свакодневном животу и струци

-фронтални

-да схвати знашај азота и
његових једињења у биол.

Облици рада:

Препознаје једињења значајна у свакодневном
животу и струци на

Методе рада:

основу назива и формуле и повезује својства и

-израда огледа у

- да прошири знање о азотовим

примену тих једињења.

лабораторији

једињењима и разуме

Објашњава реакције настајања, мере

- дијалошка

индустријске процесе њихових

предострожности у раду и начин складиштења.

-излагање

процесима
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Редн
и

Назив наставне

број

теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

теме
добијања

Решава задатке предвиђене планом и програмом

Број
часова по
наставној
теми;;

-демонстративна

-да преко алотропских модиф.
фосфора продуби знање о односу
структуре и хем. активности
-да решава стехиометријске
задатке на бази реакција
фосфора
8.

Елементи 16

-да упозна реактивност

групе периодног

елемената 16 групе у функцији

Описује налажење у ПСЕ и у природи наводи

-индивидуални рад

система

броја валентних електрона и

примену у

-групни рад

односа јонских радијуса

свакодневном животу и струци

-фронтални

Препознаје једињења значајна у свакодневном

Методе рада:

животу и струци на

-израда огледа у

основу назива и формуле и повезује својства и

лабораторији

примену тих једињења.

- дијалошка

Објашњава реакције настајања, мере

-излагање

-да зна да објасни индустриј.

предострожности у раду и начин складиштења.

-демонстративна

процесе добијања SO2, SO3 и H2

Решава задатке предвиђене планом и програмом

-да прошири и продуби знање о
особинама S, једињењима као и
да упзнају њихов значај хемију и
хем. индустрију

Облици рада:

SO4
-да се упозна са значајем O2 и

318
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Редн
и

Назив наставне

број

теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

теме

Број
часова по
наставној
теми;;

његових једињења
- да решава стехиометријске
задатке везане за кисеоник

9.

Елементи 17

-разуме различиту

групе периодног

оксидационуспособност хал.

Описује налажење у ПСЕ и у природи наводи

-индивидуални рад

система

елемената

примену у

-групни рад

свакодневном животу и струци

-фронтални

Препознаје једињења значајна у свакодневном

Методе рада:

животу и струци на

- дијалошка

основу назива и формуле и повезује својства и

-излагање

примену тих једињења.

-демонстративна

-да упозна хем. процесе који се
користе у индустрији за
добијање: Cl2 и једињења HCl,
HClO, HClO3

Облици рада:

-да се упозна осталим халогеним

Објашњава реакције настајања, мере

елементима и њиховом

предострожности у раду и начин складиштења.

применом

Решава задатке предвиђене планом и програмом

- да решава стехиометријске
задатке везане за халогене
елементе
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Редн
и

Назив наставне

број

теме

теме
10.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

Елементи 18

-да преко елек. конфигур. и

групе периодног

јонизационог потенцијала

Описује налажење у ПСЕ и у природи наводи

Облици рада:

система

племен. гасова упозна

примену у

-индивидуални рад

могућности добијања ових

свакодневном животу и струци

-групни рад

елемената

Препознаје једињења значајна у свакодневном

-фронтални

животу и струци на

Методе рада:

основу назива и формуле и повезује својства и

- дијалошка

примену тих једињења.

-излагање

Објашњава реакције настајања, мере

-демонстративна

-да системат. знање о елем. на
бази елек. конф. племенитих
гасова

Број
часова по
наставној
теми;;
1

предострожности у раду и начин складиштења.
Решава задатке предвиђене планом и програмом
11.

Прелазни

- да упозна опште особне „d“

елементи

елемената , њихову елек.

Описује налажење у ПСЕ и у природи наводи

-индивидуални рад

конфигур. и везу ове са

примену у

-групни рад

особинама елемената

свакодневном животу и струци

-фронтални

Препознаје једињења значајна у свакодневном

Методе рада:

животу и струци на

- дијалошка

основу назива и формуле и повезује својства и

-излагање

- да се упозна са Cr, Mn, Fe, Ni,

примену тих једињења.

-демонстративна

Cu, Ag, Zn, Hg и њиховим

Објашњава реакције настајања, мере

-рад у лабораторији

добијањем

предострожности у раду и начин складиштења.

- да се упозна са специфич. ових
елемената

Облици рада:

Ресава задатке предвиђене планом и програмом
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Редн
и

Назив наставне

број

теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

теме

Број
часова по
наставној
теми;;

- да решава стехиометријске
задатке
12.

„F“ елементи

- да се упозна са структуром

Облици рада:

лантаниди и

електронском и главним

Описује особине елемената

-индивидуални рад

актиниди

особинама ових елемената

описује њихова својства

-групни рад

1

-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
13

Загађивање

Препознаје једињења значајна у свакодневном

-демонстративна
Облици рада:

животне средине

животу и струци на

-индивидуални рад

основу назива и формуле и повезује својства и

-групни рад

примену тих једињења.

-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-демонстративна
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4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Биологија

Разред: други
Образовни профил: Медицинска сестра – техничар, Медицинска сестра – васпитач, Физиотерапеутски техничар и Зубни техничар
Број часова: 70
Наставник: Данијела Кужић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Организација животиња

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

ученици треба да

уме да наведе најважније

начин рада: фронтални

усвоје знања која се

чињенице о основних

и индивидуални

односе на врсте ткива,

својствима живих бића и уме да

методе: монолошко-

грађу основних врста

их објасни на карактеристичним

дијалошка,

ткива и функције које

примерима

илустративна и

та ткива обављају у

Број часова
по
наставној
теми
7

демонстративна

оквиру динамичког
2.

Морфологија и систематика

живог система
усвајање и повезивање

разуме потребу за

начин рада: фронтални

бескичмењака

информација које се

класификовањем живих бића,

и индивидуални

односе на грађу живих

познаје и примењује основне

методе: монолошко-

бића почевши од

принципе класификације и зна

дијалошка,

најједноставнијих

да класификује методски

илустративна и
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25

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

протозоа преко

одабране представнике живог

најпростијих

света

Број часова
по
наставној
теми

демонстративна

вишећелијских
организама до
најсложенијих
бескичмењака
Упознавање са
општим планом грађе
представницима и
еволутивни значај дате
3.

4.

Морфологија и систематика хордата

Биологија развића

групе
Интегрисање знања из

зна основне чињенице о начину

начин рада: фронтални

анатомије о грађи свих

животу и распрострањености

и индивидуални

органских система на

карактеристичних представника

методе: монолошко-

нивоу различитих

најважнијих група

дијалошка, презентација

група хордата
Ученици треба да

уме да интерпретира

начин рада: фронтални

усвоје знања која се

морфоанатомске промене у

и индивидуални

односе на

евилутивно – филогенетском

методе: монолошко-

индивидуално развиће

контексту

дијалошка, презентација

организма од зигота до
момента смрти јединке
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30

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

упознајући се са свим
ембрионалним
стадијумима кроз које
човек пролази у својој
онтогенези

324

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Ликовна култура
Разред: II
Образовни профил: физиотерапетски техничар, зубни техничар
Број часова:35
Наставник: Марија Павловић

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
Уметност старог века

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавње ученика са

Открити код ученика све

Монолошко –

појмом уметности и са

расположиве могућности за

дијалошком методом и

Историјом уметности

ликовне активности и за

индивидуалним

Старог века.

разумевање ликовних дела.

практичним радом.

Број часова
по
наставној
теми
10

Примена стваралачког
мишљења кроз практичне и
теоријске задатке.
2

Уметност средњег века

Стицање знања о

Разумевање значаја културног

Монолошко –

општој и националној

наслеђа своје земље. Анализа

дијалошком методом и

средњевековној

националних стилова и утицај

индивидуалним

уметности.

западних на настанак истих.

практичним радом.

Упознавање ученика

Примена стечених знања у
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8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

са ликовним наслеђем

свакодневмом животу при

наше земље како би

сусрету са културним наслеђем.

Број часова
по
наставној
теми

развили смисао,
осећање и потребе
неговања културних
тековина.

3

Уметност новог века

Упознавање са

Стицање знања о сликарима и

Монолошко –

уметношћу Ренесансе,

делима периода о којем је реч у

дијалошком методом и

Барока али и са

овој теми. Анализа уметничких

индивидуалним

правцима са почетка

дела. Синтеза знања са циљем

практичним радом

XIX века да би

схватања утицаја друштвених

ученици могли да

промена на развој уметничких

схвате уметничка дела

стилова.

9

у културноисторијским
4

Модерна и савремена уметност

оквирима.
Упознавање ученика

Окарактерисати друштвене

Монолошко –

са тековинама

промене као главне факторе брзе

дијалошком методом и

уметности са краја

смене праваца у периоду XIX и

индивидуалним
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9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

XIX и током XX века,

XX века. Истраживање и

али и са савременим

повезивање различитих праваца

делима и ствараоцима.

и уметника и њихове међусобне
везе и утицаје.

327

практичним радом

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега (теорија)
Разред: II 1
Образовни профил: Медицинска сестра- техницар
Наставник: Ђуровић Оливера
Број часова: 70
Редни
број
теме
1.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Посматрање

Стицање потребних знања која

-практична примена стеченог знања

Oблици рада:

болесника

су основа за практичан рад и

-организује формирање лика сестре

-фронтални облик

примену у нези болесника

-групни облик

8

-креирање активности
Методе рада:
-монолошко- дијалошка
метода
-рад на тексту
2.

Посматрање

Оспособљавање ученика за рад и

излучевина болесника посматрање излучевина као
инфективног материјала

-учешће ученика у препознавању

Облици рада:

патологије излучевина

-групни рад

-показује знање о излучевинама

-рад у пару

-прузање прве помоћи код
ургентних стања

328

Методе рада:

6

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

-дијалошки метод
-дискусија
-текстуални метод

3.

Медицинско-

Усвајање основних знања у

-примена знања ученика у погледу

Облици рада:

терапијске радње

подели терапије болеснику

поделе терапије

-фронтални облик

-способност демонстрације ученика

-рад у пару

да у свакодневном раду остварују
јединство теорије и неге

8
Методе рада:
-монолошко- дијалошка
метода

4.

КПР

Оспособљавање ученика да

-показује знање у осмишљавању

-дискусија
Облици рада:

практично реализују програм

неге

-индивидуални рад

обуке КПР и сватанје значаја

-прави план реализације КПР

-групни рад

његовог спровођења

-учешће у припреми реализације

-

КПР
-повезује и објашњава значај

Методе рада:

правилног пружања КПР

-израда плаката за КПР
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5

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

- дијалошка
-излагање
5.

Улога м.с.т. у

Стицање основних знања о

-анализира значајспособности

-активна настава
Облици рада :

испитивању

правилном испитивању

ученика да помогне у правилном

-фронтални

болесника

болесника у циљу постављања

испитивању болесника као и

-групни рад

адекватне диагнозе

начину постављаеа диагнозе
Методе рада:

11

-израда практичних радова
-дијалошка метода
(дискусија)

6.

Улога м.с.т. код

Оспособљавање ученика да

-препознавање знакова лошег стања

Облици рада:

рендгенолошких и

организују и учествују у овим

и компликација код ових врста

-групни

ендоскопских

врстама испитивања

испитивања

-фронтални

-предвиђа могуће компликације

-индивидуални

испитиванја

-уочавање основних знакова
компликација

Методе рада:
-монолошко дијалошка
метода
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12

Редни
број
теме
7.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Функција и дужности

Оспособљавање ученика за

-истраживање најбољих начина

-текст метода
Облици рада:

м.с.т. приликом

обављање добре и успешне

изавођења пункција

-фронтални

извођења пункција

припреме болесника за пункције

-израда плана рада

-групни

-примена принципа сарадње

-рад у пару

болесника са сестром и лекаром
6
Методе рада:
-монолошко-диалошка
-текст метода
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Редни
број
теме
8

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Исхрана болесника

Стицање основних знања о

-адекватно коришћење правилних

Облици рада:

значају правилне исхране

дијета у исхрани болесника

-фронтални

болесника

-правилан избор хране

-групни
Методе рада.

6

-демонстративна
Облики рада:
-индивиндуални

9.

-процењује значај правилне

Методе рада:

Нега умирућег

Усвајање основних начела при

организације неге умирућег

-активна настава

болесника

нези умирућег болесника

болесника

Облици рада:
-групни рад
-рад у пару

-адекватно коришћење процеса
Процес здравствене
неге
10

Стицање основних знања у

здравствене неге као елемента у

Методе рада:

постављању циљева исхода неге

-активна настава

вођењу болесника по процесу
здравствене неге
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3

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега(вежбе)
Разред: II 1
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар
Наставник: Ђуровић Оливера
Број часова: 70
Редни
број
теме
1

Број часова
Назив наставне
теме

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Стицање потребних

-практична реализација

Облици рада:

знања која су основа

принципа јединства неге вежби

-групни

за разумевање значаја

и теорије

-индивидуални

посматрања болесника

-спровођење активности у

теми
Посматрање болесника

болесничкој јединици

Методе рада:
-амбијентална
-метод

2

Посматрање излучевина

Оспособљавање

-показивање способности у

објашњавања,показивања
Облици рада:

уценика за самостално

усклађивању примене знања о

-тимски

стечену вештину

излучевинама и променама код

-индивидуални

уочавања помолошких

болести

промена на

Методе рада:
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Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

излучевинама
3

Медицинско-терапијске радње

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној

-разговор

теми
9

Оспособљавање

Демонстрација активности мед.

Облици рада:

ученика за самостални

Сестре у примени лекова

-индивидуални

рад на примени

различитим техникама

терапијских

Методе рада:

процедура

-демонстативно

18

-дијалоска
4

КПР – кардио пумунална

Примена стечених

Показивање практичних знања

-метода практичних радова
Облици рада:

реанимација

знања теорије у

у току реанимације болесника

-индивидуални

начину реанимација и

-групни

оживљавања витално
угрожених

Методе рада:
- метод демонстрације
-дијалошка
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4

Редни
број
теме
5

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Улога м.с.т. у испитивању

Стицање основних

-реализација континуираног

Облици рада:

болесника и дијагностици

знања за обављање

праћења болесника у циљу ране

-активна настава

добре и успешне

дијагностике,лечења и терапије

дијагностике

Методе рада:
-метода практичних радова

10

6

Улога м.с.т. приликом извођења

Оспособљавање

Практична примена и

Облици рада:

ендоскопских прегледа

ученика за практично

асистенција м.с.т. приликом

-индивидуални

извођење

извођења ендоскопских

-групни

ендоскопских

прегледа

прегледа и

Методе рада:

асистенција

-демонстрација
-дијалошка

4

335

Редни
број
теме
7

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Функција и дужност м.с.т.

Стицање основних

Реализација континуираног

Облици рада:

приликом извођења пункција

знања о начину

рада и практична примена

-индивидуални

извођења пункција и

приликом извођења пункција

-групни

начина асистенција
лекару

Методе рада:
-демонстративна
.дијалошка

9

8

Исхрана болесника

Оспособљавање

Учешће ученика у припреми

Облици рада:

ученика за стицање

јеловника у здравственом

-тимски

практичних знања

центру

-индивидуални
Методе рада:
-амбијентална
-метода практичног рада
2

336

Редни
број
теме
9

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Систематизација целокупног

Провера стеченог

градива

знања

2
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега(блок настава)
Разред: II 1
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар
Наставник: Ђуровић Оливера,Букумира Светлана, Зарев Јасна
Број часова: 60
Редни
број
теме
1

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Посматрање болесника

Стицање потребних

-практична реализација

Облици рада:

знања која су основа

принципа јединства неге вежби

-групни

за разумевање значаја

и теорије

-индивидуални

посматрања болесника

-спровођење активности у
болесничкој јединици

Методе рада:

6

-амбијентална
-метод
2

Техника мерења виталних знакова и

Оспособљавање

-показивање способности у

објашњавања,показивања
Облици рада:

евиденција

ученика за самостално

усклађивању примене знања о

-тимски

стечену вештину

виталних функција и

-индивидуални

мерења виталних

променама код болести

функција

Методе рада:
-разговор
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6

Редни
број
теме

3

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Посматрање и збрињавање

Оспособљавање

Демонстрација активности мед.

Облици рада:

излучевина

ученика за самостални

Сестре у узимању узорака

-индивидуални

рад у посматрању и

излучевина и правилном слању

збрињавању

на преглед

излучевина

Методе рада:

18

-демонстативно
-дијалоска
-метода практичних радова

4

Путеви уношења лекова у

Примена стечених

Показивање практичних знања

Облици рада:

организам и практична примена

знања теорије у

у току припреме, апликације и

-индивидуални

начину апликације

збрињавања болесника

-групни

лека у организам и

Припрема болесника за

учешће медицинске

дијагностичка испитивања

Методе рада:

сестре-техничара у

- метод демонстрације

припреми болесника у

-дијалошка

дијагностику

339

18

Редни
број
теме
5

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Примана нормалне и вештачке

Примена стечених

Примена дијета у исхрани

Облици рада:

исхране код болесника

знања у спровођењу

Вештачко храњење болесника

-активна настава

правилне исхране
болесника

Методе рада:
-метода практичних радова

6

6

Упознавање основних фаза

Оспособљавање

Вођење одговарајуће

Облици рада:

спровођења процеса здравствене

ученика за праћење

документације

-индивидуални

неге

болесника по процесу

Спровођење сестринских

-групни

здравствене неге

процедура
Методе рада:
-демонстрација
-дијалошка

6
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

340

КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хигијена са здравственим васпитањем
Разред: II
Образовни профил: физиотерапеутски техничар, зубни техничар, медицинска сестра техничар, медицинска сестра васпитач
Број часова: 70
Наставник: Вукићевић Санда

Редни
број
теме
1.

2.

3.

Назив наставне
теме
Увод

Лична хигијена

Ментална хигијена

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Стицање знања о значају

- примењивање здравих

- Облик рада: фронтални

хигијене као превентивне

стилова живота ради

- Метода рада:

гране
Усвајање знања о

очувања здравља
- разумевање и примена

монолошко-дијалошка
-Облик рада :

здравственом и естетском

усвојених знања у

-групни

значају спровођења личне

свакодневном животу

-фронтални

хигијене

-Метода рада:

-Усвајање знања о

- разумевање основних

монолошко-дијалошка
-Облик рада:

хигијенским принципима

принципа

фронтални ;

које доприносе очувању

- анализа стечених знања

групни ;

менталног здравља

- практична примена

рад у пару

-Превенција менталних

- Метода рада :

поремећаја посебно

монолошко-дијалошка ;

341

Број часова
по
наставној
теми
2

15

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

болести зависности

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

дискусија ;
израда семинарских
радова

4.

Хигијена исхране

-Усвајање знања о значају и

-примена принципа

Облик рада:

улози правилне исхране у

правилне исхране

-групни

заштити и унапређењу

-спречавање болести и

-фронтални

здравља

поремећаја који настају као

-индивидуални

последица неправилне

Метода рада:

исхране

-дискусија

13

-монолошко-дијалошка
-израда семинарских
радова
5.

Комунална хигијена

-Схватање значаја

-примена стечених знања у

Облик рада:

комуналне хигијене за

заштити животне и радне

-фронтални

очување здравља и

средине

-групни

спречавање ширења

-рад у пару

болести

Метода рада:
-монолошко-дијалошка
-дискусија
-израда семинарских

342

13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

радова
6.

7.

8.

Школска хигијена

Хигијена радне средине

-Разумевање значаја

-хигијенски захтеви и

Облик рада:

хигијене у школској

стандарди предшколских и

-фронтални

средини за заштиту

школских објеката

-групни

здравља деце и омладине

-примена стечених знања

-индивидуални

ради спречавања

Метода рада:

малформација које настају

-монолошко-дијалошка

услед неодговарајућих

-демонстрација

хигијенских услова у

-израда семинарских

-Усвајање знања о значају

школској средини
-примена превентивних

радова
Облик рада:

утицаја фиѕичке

мера за очување радне

-фронтални

активности на организам

способности

-групни

-хигијенских мере за

Метода рада:

обнављање радне

-монолошко-дијалошка

способности

-дискусија

Хигијенски аспекти живота и рада у

-Упознавање са основним

-значај обезбеђивања

Облик рада.:

вандредним условима

принципима спровођења

смештаја хране и воде у

индивидуални,рад у

хигијенских мера у

ванредним

пару

ванредним условима

Метода рада:
семинарски рад, рад на

343

4

7

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

тексту
9.

Здравствено васпитање

-Да науче циљеве, методе и

-оспособљавање за

Облик рада:

облике здравствено

примену

индивидуални, рад у

васпитног рада

здравствено васпитних

пару

поступака у свакодневном

Метода рада:

професионалном раду

семинарски рад, рад на

-развијање способности за

тексту

тимски рад

344
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Микробиологија са епидемиологијом
Разред: II
Образовни профил: медицинска сестра-тех., педијатријска сестра-тех., мед.сестра-васпитач, козметички техничар, физиотер.тех., фармацеутски техничар, зубни
техничар
Наставник: Радичевић Др Горица
Број часова: 70
Редни
број
теме
1.

2.

Број
Назив наставне

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној

- стицане представе о предмету

- облик рада: фронтални

теми
1

микробиологије

изучавња

- метода рада: монолошко-

Основне одлике

Стицање основних знања о

- разумевање значаја

дијалошка
-облик рада :

микроорганизама

бактеријама, вирусима,паразитима и

микроорганизама као узрочника

-фронтални

узрочника оболјења

глјивицама

обољења код људи

-метода рада: монолошко-

теме
Увод

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Упознавање са садрзајем рада

код човека
3.

1

дијалошка

Дејство физичких и

-Усвајање знања о утицају физичко-

- анализа значаја примене

-дискусија
-облик рада:

хемијских агенаса на

хемијских средстава на микроорганизме

физичко-хемијских средстава на

фронтални ;

микроорганизме

узрочнике инфекције

микроорганизме

групни ;
- метода рада : монолошкодијалошка ; дискусија ;

345

2

Редни
број
теме

4.

5.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

Морфологија и

Упознавање са основним

-разумевање основне структуре

-облик:групни, индивидуални

структура

карактеристикама градје ,облика

и функције бактерија

-метода рада:монолошко-

2

бактеријске ћелије
Услови за раст и

бактерија
Схватање значаја метаболизма за

-разумевање функционисања

дијалошка, дискусија
Облик рада:

2

размножавање

функционисање ћелије

живих организама

-групни

бактерија

-фронтални
Метода рада:
-дискусија
-монолошко-дијалошка

6.

Испитивање

-Схватање значаја антибиограма за

Разумевање начина испитивања

Облик рада:

осетлјивости

лечење оболелих

осетлјивости микроорганизама

-фронтални

на лекове

Метода рада:

бактерија на

7.

антибиотике и

-монолошко-дијалошка

хемиотерапеутике

-демонстрација

Размножавање и

-Стицање основних знања о

Разумевање основних принципа

Облик рада:

генетика бактерија

размножавању и генетици бактерија

размножавања и генетике

-фронтални

бактерија

Метода рада:
-монолошко-дијалошка
-демонстрација
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1

2

Редни
број
теме

8.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

Екологија бактерија

Указати на значај нормалне микрофлоре

Разуме значај и стечена знања

Облик рада:

и микрофауне лјудског тела

активно користи у личном

-фронтални

животу и очувању здравлја

Метода рада:

1

-монолошко-дијалошка
-дискусија
9.

Инфекције

Стицање знања о врстама инфекције и

Разумевање узрочно-последични

Облик рада.:индивидуални,рад

заразне болести

веза измедју микроорганизма и

у пару

човека

Метода

2

рада:дискусија,презентација
10.

11.

12.

Основе

Стицање знања о основним факторима

Примена стечених знања у

Облик рада:индивидуални ,

епидемиологије

за настанак инфекције(Вограликов

спречавању настанка инфекције

групни

заразних болести

ланац )

Метода

Патогеност и

Схватање значаја различитог степена

Примена стечених знања у

рада:дискусија,презентација
Облик рада;фронтални

вируленција

вируленције микроорганизама и тежине

разумевању начина правлјења

Метода рада:монолошко-

Имунитет

болести
Упознавање са начином одбране

вакцина
Разумевање основних принципа

дијалошка
Облик рада:фронтални

организма од микроорганизама и других

Примена стечених знања у

Метода рада:монолошко-

штетних фактора

очувању здравлја(вакцине и

дијалошка,дискусија,

серуми)

демонстрација

347

3

2

10

Редни
број
теме
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Број
Назив наставне
теме
Преосетлјивост

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми
1

Схватање начина настанка

Разумевање основних принципа

Облик

анафилактичког шока и серумске

настанка

рада:фронтални,индивидуални

болести

Практична примена у

Метода рада:монолошко-

свакодневном раду при давању

дијалошка, дискусија,

Микроорганизми у

Схватање значаја микроорганизама као

терапије
Критичко анализирање

демонстрација
Облик рада:фронтални

рату и ванредним

узрочника биолошког рата

добијених информација

Метода:дискусија

условима
Специјална

Упознавање са основним особинама

Јасно аргументовање ставова
Схватање улоге

Облик рада:фронтални, групни

бактериологија(коке)

патогених

микроорганизама и њихових

Метода рада:монолошко

микроорганизама;епидемиологија и

продуката у медицини и

дијалошка,дискусија

заштита
Упознавање са основним особинама

свакодневном животу
Схватање улоге

Облик рада:фронтални, групни

патогених

микроорганизама и њихових

Метода рада:монолошко

микроорганизама;епидемиологија и

продуката у медицини и

дијалошка,дискусија

Остале бактерије

заштита
Упознавање са основним особинама

свакодневном животу
Схватање улоге

Облик рада:фронтални, групни

значајне за медицину

патогених

микроорганизама и њихових

Метода рада:монолошко

микроорганизама;епидемиологија и

продуката у медицини и

дијалошка,дискусија

заштита
Упознавање са основним особинама

свакодневном животу
Схватање улоге

Облик рада:фронтални, групни

патогених

микроорганизама и њихових

Метода рада:монолошко

микроорганизама;епидемиологија и

продуката у медицини и

дијалошка,дискусија

Бацили

Спирохете
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1

5

11

2

2

Редни
број
теме

19.

20.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

22.

23.

24.

часова по

наставне теме

наставној
теми

заштита

свакодневном животу

Рикеције и

Упознавање са основним особинама

Схватање улоге

Облик рада:фронтални, групни

Хламидије

патогених

микроорганизама и њихових

Метода рада:монолошко

микроорганизама;епидемиологија и

продуката у медицини и

дијалошка,дискусија

Узимање и слање

заштита
Упознавање са начином узимања

свакодневном животу
Разумевање основних принципа

Облик рада:фронтални

материјала у

материјала за микробиолошку анализу

и примена стечених знања

ииндивидуални

бактериолошку
21.

Начин и поступак остваривања

лабораторију
Вирусологија

2

1

Метода рада:монолошкоСтицање основних знања о

Разумевање и примена стечених

дијалошка,демонстрација
Облик рада:фронтални,групни

градји,размножавању, тропизму и

знања у свакодневном животу у

Метода рада:монолошко-

Узимање и слање

мутацијама вируса
Упознавање са начином узимања

заштити од вирусних инфекција
Разумевање основних принципа

дијалоша,дискусија
Облик рада:фронтални

материјала у

материјала за микробиолошку анализу

и примена стечених знања

ииндивидуални

вирусолошку

Метода рада:монолошко-

лабораторију
Медицинска

Упознавање са општим

Разумевање и примена стечених

дијалошка,демонстрација
Облик рада:фронтални,групни

паразитологија

карактеристикама

знања у свакодневном животу у

Метода рада:монолошко-

протозоа,флагелата,спорозоа,хелмината

заштити од паразитарних

дијалошка, дискусија

Медицинска

Упознавање са општим

инфекција
Разумевање и примена стеченог

Облик рада:фронтални,групни

микологија

карактеристикама глјива

знања у заштити од глјивичних

Метода рада:монолошко-

инфекција

дијалошка,дискусија
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1

4

2

Редни
број
теме
25.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми
1

Узимање и слање

Упознавање са начином узимања

Разумевање основних принципа

Облик рада:фронтални

материјала у

материјала за микробиолошку анализу

и примена стечених знања

ииндивидуални

паразитолошку

Метода рада:монолошко-

лабораторију

дијалошка,демонстрација

350

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Патологија (теорија)
Разред: II
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски техничар
Број часова:70
Наставник: Вукићевић Санда
Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

1.

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми
5

Општа

Упознати ученике са задацима и

Стицање представе о предмету проучавања,

Облик рада:

патологија

значајем патологије у дијагностици,

разумевање везе измећу патологије са базичним и

фронтални

прогнози и терапији болести,

клиничким предметима и значаја патологије у

карактеристикама болести:

дијагностици и терапији болести

Етиопатогенеза
болести

2.

Начин и

етиологији и патогенези

Метода рада:
монолошкодијалошка

Адаптација и

Упознати ученике са процесима

Разумевање процеса адаптације, оштећења и

Облик рада:

оштећење ћелије

адаптације ћелије, оштећењем ћелије:

смрти ћелије под дејством различитих

фронтални

реверзибилним и иреверзибилним,

етиолошких фактора и основних карактеристика

351

7

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
смрћу ћелије и организма

смрти организма

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

Метода рада:
монолошкодијалошка

3.

Таложење

Упознати ученике са процесима

Схватање процеса таложења материја због

Облик рада:

материја

таложења материја услед поремећаја

поремећаја метаболизма и значаја најчешћих

фронтални

метаболизма, са ендогеним и

облика таложења различитих пигмената у

егзогеним пигментацијама

дијагностици поремећаја и болести

4

Метода рада:
монолошкодијалошка,
илустрација

4.

Запаљења

Упознати ученике са етиологијом,

Разумевање запаљења као основног патолошког

Облик рада:

механизмима настанка, знацима,

процеса, значаја запаљења у патологији, примена

фронтални

врстама, могућим исходима запаљења

знања у препознавању појединих облика
запаљења у професионалном раду и свакодневном
животу

7

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија,
илустрација

5.

Репарација ткива

Упознавање ученика са процесима

Схватање процеса регенерације и репарације

Облик рада:

регенерације и репарације,

ткива, фактора који на њих утичу, значаја у исходу

фронтални

зарастањем рана

болести као и значаја у процесу зарастања рана
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Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

Метода рада:
монолошкодијалошка
6.

Поремећаји

Упознати ученике са поремећајима

Разумевање најчешћих поремећаја циркулације,

Облик рада:

циркулације

циркулације крви и лимфе

њиховог значаја у оболевању и смртности,

фронтални

примена стечених знања у препознавању
најзначајнијих поремећаја циркулације у
професионалном раду и свакодневном животу и
повезивање са мерама прве помоћи и терапијом

8

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија,
илустрација,
демонстрација

7.

Неоплазме -

Упознати ученике са општим

Схватање основних карактеристика и врста

Облик рада:

тумори

карактеристикама тумора,

тумора и њиховог значаја у оболевању и

фронтални

класификацијом, штетним дејством

смртности, подизање свести ученика о значају

на организам

фактора ризика за настанак појединих тумора који
се могу превенирати и значају ране дијагностике

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија

8.

Специјална

Разумевање најчешћих болести срца и крвних

Облик рада:

патологија

судова, подизање свести о њиховом значају у

фронтални

353
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Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми
5

Кардио-

Упознати ученике са основним

оболевању и смртности као и значају фактора

Метода рада:

васкуларна

болестима срца и крвних судова

ризика који се могу превенирати, примена

монолошко-

стечених знања у другим стручним предметима,

дијалошка,

коришћење стечених знања у личном животу ради

дискусија,

очувања здравља

илустрација,

патологија

демонстрација
9.

Респираторна

Упознати ученике са основним

Разумевање најчешћих болести респираторног

Облик рада:

патологија

болестима дисајних путева, плућа и

система, подизање свести о њиховом значају у

фронтални

плеуре

оболевању и смртности као и значају фактора
ризика који се могу превенирати, примена
стечених знања у другим стручним предметима,
коришћење стечених знања у личном животу ради
очувања здравља

5

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија,
илустрација,
демонстрација

10.

Дигестивна

Упознати ученике са основним

Разумевање најчешћих болести дигестивног

Облик рада:

патологија

болестима усне дупље, ждрела,

система, подизање свести о њиховом значају у

фронтални

једњака, гастродуоденума, црева,

оболевању и смртности као и значају фактора

јетре, билијарног тракта, панкреаса

ризика који се могу превенирати, примена
стечених знања у другим стручним предметима,
коришћење стечених знања у личном животу ради

354

Метода рада:
монолошкодијалошка,

5

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
очувања здравља

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

дискусија,
илустрација,
демонстрација

11.

Урогенитална

Упознати ученике са основним

патологија

болестима бубрега, мокраћних путева,
мушких и женских полних органа

Разумевање најчешћих болести урогениталног

Облик рада:

система, подизање свести о њиховом значају у

фронтални

оболевању и значају фактора ризика који се могу
превенирати, примена стечених знања у другим
стручним предметима, коришћење стечених
знања у личном животу ради очувања здравља

6

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија,
илустрација,
демонстрација

12.

Патологија

Упознати ученике са основним

Разумевање најчешћих болести цнс-а, подизање

Облик рада:

ЦНС-а

болестима и поренећајима ЦНС-а

свести о њиховом значају у оболевању и

фронтални

смртности као и значају фактора ризика који се
могу превенирати, примена стечених знања у
другим стручним предметима, коришћење
стечених знања у личном животу ради очувања
здравља

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија,
илустрација,
демонстрација
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3

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
13.

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми
7

Патологија

Упознати ученике са основним

Разумевање најчешћих болести хематопоезног

Облик рада:

осталих система

болестима хематопоезног ткива,

ткива, ендокриног система, костију и меких

фронтални

органа

екдокриног система, костију и меких

ткива, подизање свести о њиховом значају у

ткива

оболевању и смртности као и значају фактора
ризика који се могу превенирати, примена
стечених знања у другим стручним предметима,
коришћење стечених знања у личном животу ради
очувања здравља

356

Метода рада:
монолошкодијалошка,
илустрација,
демонстрација

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармакологија
Разред: 2/1
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар, физиотерапеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана
Број часова: 70

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Увод

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознати ученике са

- Објасни шта проучава

Oблици рада:

предметом проучавања

фармакологија;

- фронтални облик

фармакологије,

- групни облик

справљањем,

- индивидуални

издавањем и чувањем

Методе рада:

лекова као и облицима

- излагање

лекова

- монолошко- дијалошка

Број часова
по
наставној
теми
3

метода
- дискусија
2.

Општа фармакологија

- Стицање основних

- Објасни појам лека и порекло

Oблици рада:

знања о врстама,

лекова;

- фронтални облик

облицима и начинима

- Објасни врсте, облике и начине

- групни облик
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8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

примене и дозирању

примене лекова;

- индивидуални

лекова;

- Објасни промене којима лек

Методе рада:

- Стицање основних

подлеже приликом проласка

- излагање

знања из

кроз организам;

- монолошко- дијалошка

фармакокинетике;

- Објасни механизме дејства

метода

- Стицање основних

лекова;

- дискусија

знања о дејству лекова

- Објасни плацебо ефекат;

на организам и значају

- Објасни чиниоце који утичу на

плацебо ефекта

дозирање лека;

Број часова
по
наставној
теми

- Прецизно наведе нежељена
3.

Фармакологија централног нервног

- Стицање знања о

дејства лекова
- Наброј најважније групе

Oблици рада:

система

најважнијим групама

лекова са дејством на нервни

- фронтални облик

лекова са дејством на

систем;

- групни облик

нервни систем;

- Наведе и објасни дејства,

- индивидуални

- Стицање знања о

основне индикације, начине

Методе рада:

дејству, индикацијама,

примене и најчешће ефекте

- излагање

начину примене и

лекова са дејством на нервни

- монолошко- дијалошка

најчешће нежељеним

систем;

метода

ефектима лекова са

- Наведе најважније

- дискусија

дејством на нервни

представнике наведених група

систем

лекова;
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

- Објасни фармаколошке ефекте
етанола и метанола на ЦНС;
- Наведе дејства, индикације и
нежељене ефекте локалних
4.

Фармакологија вегетативног нервног

- Стицање знања о

анестетика
- Наброји најважније групе

Oблици рада:

система

трансмисији у

лекова са дејством на

- фронтални облик

вегетативном нервном

вегетативни нервни систем;

- групни облик

систему;

- Наведе и објасни дејства,

- индивидуални

- Стицање знања о

основне индикације, начине

Методе рада:

најважнијим групама

примене и најчешће нежељене

- излагање

лекова са дејством на

ефекте лекова са дејством на

- монолошко- дијалошка

вегетативни нервни

вегетативни нервни систем;

метода

систем;

- Наведе најчешће представнике

- дискусија

- Стицање знања о

наведених група лекова

дејству, основним
индикацијама,
начинима примене и
најчешћим
нежељеним ефектима
лекова са дејством на
вегетативни нервни
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

систем
5.

Фармакологија кардио-васкуларног

Стицање знања о

- Објасни основне

Oблици рада:

система

најважнијим групама

фармакокинетичке и

- фронтални облик

лекова који се користе

фармакодинамске особине

- групни облик

у терапији обољења

лекова који се користе у

- индивидуални

кардиоваскуларног

терапији кардиоваскуларних

Методе рада:

система

обољења;

- излагање

- Наведе најважнија нежељена

- монолошко- дијалошка

дејства и контраиндикације

метода

лекова који се користе у

- дискусија

8

терапију кардиоваскуларних
6.

Фармакологија крви и инфузионих

Стицање знања о

обољења
- Наброј најважније групе

раствора

најважнијим групама

лекова са дејством на хемостазу

- фронтални облик

лекова са дејством на

и тромбозу;

- групни облик

хемостазу и тромбозу;

- Наброј најважније анемијске

- индивидуални

- Стицање знања о

лекове;

Методе рада:

најважнијим

- Наведе дејства, основне

- излагање

антианемијским

индикације, начине примене и

- монолошко- дијалошка

лековима;

најчешће нежељене ефекте

метода

- Стицање основних

антианемијских лекова;

- дискусија

знања о врстама,

- Наведе врсте дејства
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Oблици рада:

5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

индикацијама и

индикације и нежељене ефекте

нежељеним ефектима

средстава за надокнаду

средстава за

течности, крвних елемената,

надокнаду течности,

електролита и хранљивих

крвних елемената,

материја;

електролита и

- Наведе врсте, индикације и

хранљивих материја

нежељене ефекте најчешће

Број часова
по
наставној
теми

коришћених контрастних
7.

Фармакологија респираторног

Стицање знања о

средстава
Објасни основне

Oблици рада:

система

најважнијим групама

фармакокинетичке и

- фронтални облик

лекова који се користе

фармакодинамске особине

- групни облик

у терапији обољења

лекова који се користе у

- индивидуални

респираторног

терапији респираторних

Методе рада:

система

обољења

- излагање

2

- монолошко- дијалошка
метода
- дискусија
8.

Фармакологија дигестивног тракта

Стицање знања о

Објасни основне

Oблици рада:

најважнијим групама

фармакокинетичке и

- фронтални облик

лекова који се користе

фармакодинамске особине

- групни облик
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

у терапији обољења

лекова који се користе у

- индивидуални

дигестивног система

терапији дигестивних обољења

Методе рада:

Број часова
по
наставној
теми

- излагање
- монолошко- дијалошка
метода
- дискусија
9.

Фармакологија витамина и хормона

- Стицање знања о

- Наброји хормоне и објасни

Oблици рада:

дејству, основним

њихов системски ефекат;

- фронтални облик

индикацијама, начину

- Објасни дејства, основне

- групни облик

примене и најчешћим

индикације, начине примене и

- индивидуални

нежељеним ефектима

најчешће нежељене ефекте

Методе рада:

терапијске примене

лекова који се користи у

- излагање

хормона;

терапији шећерне болести;

- монолошко- дијалошка

- Стицање знања о

- Објасни дејства, основне

метода

дејству, основним

индикације, начине примене и

- дискусија

индикацијама, начину

најчешће нежељене ефекте

примене и најчешћим

лекова који се користи у

нежељеним ефектима

терапији обољења тиреоидне

терапијске примене

жлезде;

витамина

- Објасни дејства, основне
индикације, начине примене и
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

најчешће нежељене ефекте
лекова који се користи у
терапији обољења
надбубрежних жлезда;
- Објасни дејства, основне
индикације, начине примене и
најчешће нежељене ефекте
лекова који се користи у
терапији гинеколошких
обољења;
- Наведе генеричка имена
најважнијих представника
наведених група лекова;
- Наведе дејства, основне
индикације, начине примене и
најчешће нежељене ефекте
10.

Фармакологија хемиотерапијских

Стицање знања о

терапијске примене витамина
- Наброј најважније групе

средстава

механизму деловања

антимикробних лекова;

- фронтални облик

хемиотерапијских

- Наведе и објасни дејства,

- групни облик

средстава

основне индикације, начине

- индивидуални

примене и најчешће нежељене

Методе рада:
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Oблици рада:

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

ефекте антиинфективних

- излагање

лекова;

- монолошко- дијалошка

- Наведе и објасни дејства,

метода

основне индикације, начине

- дискусија

Број часова
по
наставној
теми

примене и најчешће нежељене
11.

Фармакологија савремених

Стицање знања и

ефекте цитостатика
- Наведе и објасни дејства,

антисептика и дезинфицијенаса

механизма деловања

основне индикације, начине

- фронтални облик

антисептика и

примене и најчешће нежељене

- групни облик

дезинфицијенаса

ефекте антисептика и

- индивидуални

дезинфицијенаса

Методе рада:

Oблици рада:

2

- излагање
- монолошко- дијалошка
метода
- дискусија
12.

Контрастна средства

Стицање основних

- Наведе и објасни дејства,

Oблици рада:

знања о контрастним

основне индикације, начине

- фронтални облик

стредствима који се

примене и најчешће нежељене

- групни облик

примењују у

ефекте контрастних стредстава

- индивидуални

медицини

Методе рада:
- излагање
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме
- монолошко- дијалошка
метода
- дискусија

365

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Психологија
Разред:II,III,IV.
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар, медицинска сестра-васпитач,козметички техничар,физиотерапеутски техничар.
Број часова 70
Наставник: Недић Весна
Број
Редни
број
теме

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

настав
ној
теми

1.

Уводни део

Упознавање са

Ученици ће знати шта је предмет

Oблици рада:

предметом,методама и

психологије,разумеће методолошку

фронтални облик

техникама психологије и

специфичност психологије и биолошку

групни облик

разумевање биолошке

основу

рад у пару

условље- ености и

психичког живота.Разумеће факторе

развојности психичког

који детерминишу развој,и

Методе рада:

живота

разликоваће онтогенезу од филигенезе.

монолошко- дијалошка
рад на тексту
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Број
Редни
број
теме

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

настав
ној
теми

презентације
демонстративна
дискусија

2.

Основне психичке појаве

Упознавање са основним

Ученици ће знати како се опажа,учи и

Oблици рада:

психичким

kaко се решавају проблеми.Умећe да

фронтални облик

појавама,разумевање

препознају позитивне и негативне

групни облик

њихове повезаности са

ефекте емоција на здравље,знаће

рад у пару

здрављем и болестима и

последице осујећења мотива и

подстицање активистичког

најзначајније механизме

Методе рада:

односа према сопственом

одбране.Разумећеутицај

монолошко- дијалошка

развоју.

ставова,интересовања,вредности и

рад на тексту

предрасуда на понашање

презентације

појединца.Знаће комппоненте

демонстративна

здравствених ставова и начине

активна настава
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Број
Редни
број
теме

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

настав
ној
теми

3.

Личност

формирања.Усвојиће здравље као своју

метода решавања проблема

Повезивање знања о

вредносну оријентацију.
Ученици ће разумети да је свака

Oблици рада:

основним психичким

личност посебна и разумеће основне

фронтални облик

појавама у везу,кроз

проблеме у проучавању

групни облик

развојни,динамички и

личности.Разликоваће основне типове

рад у пару

структурални приказ

личности и различите теорије које

личности.Познавање

објашњавају природу личности:

Методе рада:

основних карактеристика

Разумеће факторе који утичу на развој

монолошко- дијалошка

и узрока психичких

личности и разликоваће врсте и узроке

рад на тексту

поремећаја.

психичких поремећаја,као и начине

презентације

превенције.Знаће карактеристике зреле

демонстративна

личности.

активна настава

15

метода решавања проблема

4.

Повезивање стечених

Ученици ће разумети психолошки

Oблици рада:

Особе у социјалној

знања са практичним

значај комуникације здравтвеног

фронтални облик

интеракцији

аспектима који су значајни

радника са пацијентом. Знаће да

групни облик

за различите профиле.

избегну неспоразуме у

рад у пару

комуникацији,препознавањем извора
неспоразума. Умећe да препознају
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Методе рада:

11

Број
Редни
број
теме

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

настав
ној
теми

којим групама припадају чиниоце који

монолошко- дијалошка

утичу на формирање група.

рад на тексту
презентације
демонстративна
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Аналитичка хемија
Разред: други
Образовни профил: фармацеутски техничар
Број часова :70
Наставник:Маријана Рачић

Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

1

Увод у

Да ученици стекну теоријска

Облици рада:

предмет

знања о хемијским својствима

-фронтални

аналитичких хемијских

-групни

супстанци,да се упознају са

-индивидуални

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми
3

методама квалитативне и
квантитативне анализе да би

Методе рада:

практично лакше савладали

-монолошко дијалошка метода

технике хемијских анализа
2

Дисперзни

Да прошире знање о води као

илуструје структуру молекула

Облици рада:

системи

растварачу,да дефинишу нове

воде-водоничну везу и утицај структуре

-фронтални

370

5

Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми

појмове-

воде на растворљивост;

-групни

прави,колоидни,хидрофилни,хид

објасни како се мења

-индивидуални

рофобни,коагулација и
пептизација,повежу их са
предходним
знањемПроширивање
е знања о саставу растворамасеном уделу, количинској
концентрацији и масеној
концентрацији;

3

растворљивост са температуром;
израчуна концентрацију

Методе рада:
-монолошко дијалошка метода

раствора;
објасни особине колоидних
раствора;
објасни разлику између правих
и колоидних раствора.

Примена

Да опишу како јонизује слаб

разликује јаке и слабе

Облици рада:

хемијске

електролит и шта је степен

електролите

-фронтални

кинетике

јонизације,објасне јонизацију

објасни како се сузбија

-групни

воде и јонски производ воде и

јонизација слабих електролита;

реше задатке предвиђене планом
и програмом,прошире знање о
водоничном експоненту и
његовој примени

-индивидуални

разуме значај константе
Методе рада:

јонизације;
повезже јонски производ воде
и рН;
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-монолошко дијалошка метода

6

Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми

4

Пуфери или

Да објасне како настају

објасни механизам дејства

Облици рада:

регулаторске

пуфери,чему служе у хемији и

пуфера, капацитет пуфера;

-фронтални

смеше

чему у медицини и израчунају

израчуна рН вредност у

-групни

стехиометријске задатке

раствору пуфера;

5

-индивидуални

направи раствор пуфера;
Методе рада:
5

Хидролиза

Да науче шта је хидролиза и како

објасни како реагује водени

-монолошко дијалошка метода
Облици рада:

се сузбија,да на питање да ли је

раствор соли;

-фронтални

неутрализација коначна реакција

сузбије хидролизу раствора

-групни

или повратна имају одговор,да

соли;

3

-индивидуални

покажу како хидролизује нека со
Методе рада:
6

Производ

Прошире знање опроизводу

објасни производ

-монолошко дијалошка метода
Облици рада:

растворљивос

концентрације јона тешко

растворљивости-образовање талога и

-фронтални

ти

растворног електролита у

растварање талога;

-групни

засићеном раствору,објасне

-индивидуални

таложење и растварање неког
електролита и реше задатке

Методе рада:
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Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми

предвиђене планом рада
7

-монолошко дијалошка метода

Комплексна

Схвате улогу комплекса при

наведе називе и особине

Облици рада:

једињења

растварању талога

комплексних једињења.

-фронтални

4

-групни
-индивидуални
Методе рада:
8

Задатак и

Науче шта је задатак и колики је

разликује квалитативну и

-монолошко дијалошка метода
Облици рада:

значај

значај квалитативне анализе

квантитативну хемијску анализу

-фронтални

квалитативне

-групни

анализе

-индивидуални

2

Методе рада:
9

напише јонске реакције;

-монолошко дијалошка метода
Облици рада:

Хемијске

Да се упознају са хемијско-

реакције

аналитичким особинама

-фронтални

јона,хемијском реакцијом као

-групни

процесом у коме се помоћу

-индивидуални

раствора познатог једињења
испитивана супстанца преводи у

Методе рада:
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3

Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми

ново једињење познатих особина
10

-монолошко дијалошка метода

Принцип

Да упознају специфичне реакције

oбјасни принципе поделе

Облици рада:

поделе катјона

катјона како би правилно

катјона на аналитичке групе;

-фронтални

на аналитичке

поделили исте на групе

oбјасни групне реагенсе;

-групни

групе

аналитичке

2

-индивидуални
Методе рада:

11

Принцип

Да упознају специфичне реакције

oбјасни принципе подела

-монолошко дијалошка метода
Облици рада:

поделе анјона

анјона како би их правилно

анјона на аналитичке групе;

-фронтални

на аналитичке

поделили по аналитичким

-групни

групе

групама

-индивидуални

2

Методе рада:
12

Основни

Да науче да наведу методе

Објасни основни принцип

-монолошко дијалошка метода
Облици рада:

принципи

раздвајања, идентификовања и

адсорпционе и партиционе

-фронтални

хроматографиј

одређивања састојака смеше,да

хроматографије

-групни

е

схвате аналитички значај

-индивидуални

хроматографије као једне од
метода и објасне принцип рада

Методе рада:
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Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми

-монолошко дијалошка метода
13

Задатак и

Науче шта је задатак и колики

разликује квантитативну од

Облици рада:

значај

значај квантитативне анализе

квалитативне анализе;

-фронтални

квантитативне

-групни

анализе

-индивидуални

2

Методе рада:
14

Гравиметрија

Да се упознају са гравиметријом

објасни принципе

-монолошко дијалошка метода
Облици рада:

као квантитативном методом,

гравиметријске анализе;

-фронтални

науче основ како би могли

објасни операције у

-групни

практично да је примене у
лабораторији

гравиметријској анализи;

5

-индивидуални

израчуна резултате у
гравиметријској анализи;
наведе примере

Методе рада:
-монолошко дијалошка метода

гравиметријских одређивања.
15

Волуметрија

Да упознају волуметрију као

разликује квантитативну од

Облици рада:

квантитативну методу и

квалитативне анализе;

-фронтални

практично је примене у

наведе поделу и основне

-групни
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Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми

лабораторији

принципе волуметријске анализе;

-индивидуални

разликује примарне и
секундарне стандардне растворе;
одреди завршну тачку

Методе рада:
-монолошко дијалошка метода

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;
16

Комплексомет

Да упознају комплексометрију

објасни стандардне растворе у

Облици рада:

рија

као квантитативну методу и

методи комплексометрије;

-фронтални

практично је примене у

знати металне индикаторе;

-групни

лабораторији

одреди масу метала методом

-индивидуални

комплексометрије;
објасни оксидоредукциона
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Методе рада:
-монолошко дијалошка метода

5

Број
Редни

Назив

број

наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања
наставне теме

часова
по
наставно
ј теми

средства;
објасни оксидоредукциони
потенцијал;
припреми и стандардизује
секундарни стандардни раствор калијум
перманганата;
објасни методу
перманганометрије;
објасни методу јодиметрије.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:

аналитичка хемија- вежбе

Разред:

други

Образовни профил: фармацеутски техничар
Број часова: 70
Наставник:

Јелена Вукосављевић

Редни број
теме

1

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања

наст.

наставне теме

теми
2

Стицање практичних вештина

-Ученици стичу основна сазнања о раду у

Облици рада:

за самосталан рад у

лабораторији.

-индивидуални

Упознавање са радом у

лабораторији и правилно

-Савладавају технику руковања

-групни

лабораторији

руковање лабораторијским;

различитим хемијским посуђем и

прибором и апаратима

прибором за рад.

Методе рада:

Стицање практичних вештина

-Уче се да пажљиво рукују и одлажу

-дијалошка

за самостално извођење

различите хемијске супстанце.

-демонстративна

квалитативне хемијске

-метода практичних

аналиње;

радова

Стицање знања о мерама личне
и опште заштите
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2

Аналитичке групе катјона

Ученик ће моћи да:

Облици рада:

Упознавање ученика са

-oбјасни принципе поделе катјона на

-индивидуални

специфичним реакцијама

аналитичке групе

-групни

катјона на основу којих се исти

-oбјасни групне реагенсе

деле у аналитичке групе.

-напише реакције за доказивање катјона;

Методе рада:

-oдреди катјоне у раствору;

-дијалошка

-правилно рукује лабораторијским

-демонстративна

прибором и реагенсима.

-метода практичних

11

радова
Ученик ће бити у стању да:
3

Аналитичке групе анјона

Облици рада:

Да се ученици упознају са

-oбјасни принципе подела анјона на

специфичним реакцијама

аналитичке групе

-индивидуални

анјона како би их правилно

-наведе називе и особине комплексних

-рад у групи

поделили по аналитичким

једињења

групама..

-напише реакције за доказивање анјона;

Методе рада:

-oдреди анјоне у раствору
-правилно рукује лабораторијским

-дијалошка

прибором и реагенсима.

-демонстративна
-практичан рад
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-Упознавање са радом у аналитичкој

4

лабораторији, коришћење реагенаса и

Облици рада:

Упознавање ученика са

извођење квантитативне анализе

-индивидуални

Квантитативна хем.

основним задацима

-Извођење самосталне анализе

-групни

aнализа

квантитативне хемијске
анализе.Примена теоретских

Методе рада:

знања у практичном

-дијалошка

савладавању основних метода

-демонстративна

квантитативне хемијске анализе

-метода практичних

1

радова

5

Гравиметријска анализа

Ученик ће бити у стању да:

Облици рада:

Упознавање ученика са

-објасни принципе гравиметријске

-индивидуални

гравиметријом као

анализе;

-групни

квантитативном методом и

-објасни операције у гравиметријској

практична примена

анализи;

Методе рада:

гравиметријских метода у

-израчуна резултате у гравиметријској

-дијалошка

лабораторијским одређивањима.

анализи;

-демонстративна

-наведе примере гравиметријских

-метода практичних

одређивања.

радова

-мери на аналитичкој ваги;
-објасни операције у гравиметријској
анализи;
-самостално уради гравиметријску
анализу;
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-одреди кристалну воду у баријум
хлориду;
-гравиметријски одреди гвожђе;
-гравиметријски одреди хлориде.

6

Волуметријска анализа

Ученик ће моћи да:

Облици рада:

-пипетира и титрује;

-индивидуални

Упознавање волуметрије као

-припреми раствор одређене

-групни

квантитативне методе и њена

концентрације;

пректична примена у

-припреми примарни стандардни раствор

Методе рада:

лабораторији.

калијум хидроген карбоната;

-дијалошка

-припреми секундарни стандардни

-демонстративна

раствор хлоридне киселине;

-метода практичних

-припреми секундарни стандардни

радова

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;
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-одреди методом неутрализације масу
ацетатне киселине.
Облици рада:

Метода преципитације
7

Ученик ће бити у стању да:

-индивидуални

-објасни како се стандардизује секундарни

-групни

Упознавање методе

стандардни раствор сребро нитрата;

преципитације(таложења) као

-објасни како се одређују хлориди

Методе рада:

квантитативне методе и њена

методом преципитације;

-дијалошка

пректична примена у

-примени стечено знање о волуметрији у

-демонстративна

лабораторији.

методи преципитације,

-метода практичних

-припреми примарни стандардни раствор

радова

6

натријум хлорида;
-припреми секундарни стандардни
раствор сребро нитрата;
-стандардизује раствор сребро нитрата;
-одреди масу натријум хлорида
титрацијом по Мору

8

Метода комплексометрије

Ученик ће бити у стању да:

Облици рада:

-објасни стандардне растворе у методи

-индивидуални

Упознавање ученика са

комплексометрије;

-групни

комплексометријским методама

-знати металне индикаторе;

као квантитативном методом и

-одреди масу метала методом

Методе рада:

њена практична примена у

комплексометрије;

-дијалошка
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лабораторијским одређивањима.

-примени стечено знање о волуметрији у

-демонстративна

методи преципитације, комплексометрије

-метода практичних

и оксидоредукције;

радова

-припреми примарни стандардни раствор
комплексона III;
-одреди масу калцијума у раствору
методом комплексометрије;

9

Метода оксидоредукције

Ученик ће моћи да:

Облици рада:

Да упознају оксидоредукцију

-објасни оксидоредукциона средства;

-индивидуални

као квантитативну методу и

-објасни оксидоредукциони потенцијал;

-групни

пректично је примене у

-припреми и стандардизује секундарни

лабораторији.

стандардни раствор калијум перманганата;

Методе рада:

-објасни методу перманганометрије;

-дијалошка

објасни методу јодиметрије.

-демонстративна

-припреми примарни стандардни раствор

-метода практичних

натријум оксалата;

радова

-припреми секундарни стандардни
раствор калијум перманганата;
-стандардизује раствор калијум
перманганата;
-одреди масу гвожђа методом
оксидоредукције
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена заштита са првом помоћи (теорија)
Разред: II
Образовни профил: фармацеутски техничар
Број часова:70
Наставник: Вукићевић Санда
Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
Здравствена
1.

заштита

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

Облик рада:

2

фронтални

Упознати ученике са савременим

Стицање представе о предмету проучавања,

Организација

схватањем здравља, факторима који

разумевање савременог схватања здравља, фактора

Метода рада:

здравствене

утичу на здравље, економским и

који на њега утичу и појма савремене здравствене

монолошко-

заштите,

друштвеним аспектом здравља,

заштите

дијалошка

теоријски

појмом здравствене заштите

Облик рада:

концепт
здравља
2.

Заштита

Упознати ученике са развојем

Стицање представе о улози друштва у заштити

здравља

здравствене заштите кроз историју

здравља и развоју здравствене заштите кроз људску
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Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
људског друштва, развојем

историју и у нашој земљи

здравствене заштите у нашој земљи,

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

фронтални
Метода рада:

са улогом друштва у заштити здравља

монолошкодијалошка,
дискусија

3.

Савремена

Упознати ученике са концепцијом

Схватање савременог концепта здравствене заштите

Облик рада:

здравствена

савремене здравствене заштите -

и мера примарне, секундарне и терцијарне

фронтални

заштита

примарне, секундарне, терцијарне,

превенције, значаја планирања здравствене заштите

планирањем здравствене заштите,
индикаторима за утврђивање
здравственог стања становништва,
улогом друштва у остваривању здр.

Метода рада:

Разумевање начина утврђивања здравственог стања

монолошко-

становништва, примена стечених знања у

дијалошка,

професионалном раду

дискусија

заштите, законским прописима у

Упознавање основних законских прописа у

остваривању здр. заштите, социјалне

остваривању здравствене заштите, социјалне

заштите, инвалидско-пензионог

заштите и инвалидско-пензионог осигурања

7

осигурања и рада
4.

Организација

Упознати ученике са појмом

Разумевање организације здравствене службе - нивоа

Облик рада:

здравствене

здравсвене радне организације и

здравствене заштите и здравствене делатности и

фронтални

службе

врстама - домови здравља,

одговарајућих здравствених установа

диспанзери, болнице, заводи,
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Метода рада:

5

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

институти, медицински центри,

Схватање значаја примарне здравствене заштите и

монолошко-

апотеке

примарне превенције, значаја здравствено-васпитног

дијалошка,

рада, примена стечених знања у професионалном
раду и животу
5.

Здравствени

Упознати ученике са врстама

Разумевање појма, делатности, обавеза здравствених

Облик рада:

радници и

здравствених радника и сарадника,

радника као и могућности за усавршавање

фронтални

здравствени

етиком здр. радника, мерењем

сарадници

квалитета и ефикасности рада у

Схватање значаја и начела етике здравствених

Метода рада:

радника

монолошко-

здравству

Рзумевање начина мерења квалитета и ефикасности
рада у здравству
6.

дијалошка,
дискусија

Информациони

Упознати ученике са рачунарима и

Схватање значаја постојања информационог система

Облик рада:

систем у

њиховом улогом у здравству,

у здравству за правилно функционисање савремене

фронтални

здравству

међународном класификацијом

здравствене службе

болести, повреда и узрока смрти

Стицање представе о медицинској документацији
Схватање значаја међународне класификације
болести, повреда и узрока смрти у свакодневном
раду и значаја у проучавању здравственог стања
становништва
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Метода рада:
монолошкодијалошка

2

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
7.

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми
1

Улога Светске

Упознати ученике са улогом Светске

Схватање значаја постојања и принципа рада

Облик рада:

здравствене

здравствене организације и Црвеног

међународних светских организација у обезбеђивању

фронтални

организације и

крста у обезбеђивању здр. заштите

здравствене заштите

Црвеног крста

Метода рада:
монолошко-

у обезбеђивању

дијалошка,

здравствене

дискусија

заштите

8.

Начин и

Организација

Упознати ученике са организацијом

Разумевање организације здравствене заштите у

Облик рада:

здравствене

здравствене заштите у ванредним

ванредним условима - значај организоване

фронтални

заштите у

условима

активности различитих делова здравствене службе и

ванредним

других делова заједнице: војне, цивилне службе,

условима

Црвеног крста...

2

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија

9.

Прва помоћ
Увод

Облик рада:
фронтални

Упознати ученике са појмом хитног

Стицање представе о циљевима и задацима прве

случаја, дефиницијом, циљем и

помоћи, о значају организованог, правовременог и

Метода рада:

задацима прве помоћи, организацијом

правилног пружања прве помоћи за исход у

монолошко-

пружања прве помоћи, средствима

дијалошка,
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Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
прве помоћи и начином примене,
пратећом опремом

спашавању људских живота

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

дискусија

Стицање представе о средствима прве помоћи и
организацији по етапама, о међусобној
условљености прве помоћи и медицинског
збрињавања животно угрожених

10.

Утврђивање

Упознати ученике са прилазом месту

Усвајањеплана акције - стандардног редоследа

Облик рада:

стања

несреће, сагледавањем стања

активности у пружању прве помоћи

фронтални

повређеног

унесрећених, тријажом, утврђивањем

лица

виталних функција, повреда, знакова

Стицање представе о начину утврђивања стања

Метода рада:

унесрећеног и врста повреда/обољења као и знакова

монолошко-

смрти и о значају тријаже код присуства већег броја

дијалошка

смрти, планом акције спасиоца

2

повређених/оболелих у пружању прве помоћи и
евакуацији
Практична примена стечених знања у
професионалном раду и свакодневном животу
11.

Поремећаји

Упознати ученике са појмом,

Разумевање појма, узрока и знакова најчешћих

Облик рада:

свести

препознавањем и указивањем прве

поремећаја свести

фронтални

Примена стечених знања у препознавању и

Метода рада:

спровођењу мера прве помоћи код најчешћих

монолошко-

помоћи код бесвесног стања, коме,
потреса мозга, епилептичког напада,
можданог удара, хипогликемије,
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Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
хипергликемије, тровања лековима и

поремећаја свести

алкохолом
12.

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

дијалошка,
дискусија

Кардиопулмона

Упознати ученике са препознавањем

Разумевање најчешћих узрока престанка дисања и

Облик рада:

лна

и техникама оживљавања код

рада срца и значаја брзе и правилне процене и брзе и

фронтални,

реанимација

престанка дисања, присуства страног

правилнекардиопулмоналне реанимације

групни

Примена стечених знања у препознавању и

Метода рада:

спровођењу мера кардиопулмоналне реанимације

монолошко-

код престанка дисања и рада срца код одраслих и

дијалошка,

деце

дискусија,

тела у дисајним путевима, престанка
рада срца - вештачко дисање,
Хајмлихов захват, спољашња масажа
срца

Разумевање знакова успешне реанимације и значаја
поступака по завршеној реанимацији
13.

Начин и

илустрација,
демонстрациј
а

Завојни

Упознати ученике са врстама завојних

Разумевање примене одговарајућег завојног

Облик рада:

материјал у

материјала и техникама превијања

материјала и одређених техника превијања при

фронтални

функцији

указивању прве помоћи као и примене

пружања прве

импровизованих средстава

помоћи

Метода рада:
монолошко-

Примена стечених знања у професионалном раду и

дијалошка,

свакодневном животу

дискусија,
илустрација,
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4

2

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

демонстрациј
а
14.

Крварења

Упознати ученике са појмом, врстама,

Разумевање различитих врста крварења и процене

Облик рада:

препознавањем крварења, проценом

искрварености као и значаја примене одговарајућих

фронтални,

искрварености, методама и

метода заустављања крварења и додатних мера код

групни

средствима за заустављање крварења

крварења

3

Метода рада:

Примена стечених знања у препознавању и

монолошко-

спровођењу мера прве помоћи код крварења у

дијалошка,

професионалном раду и свакодневном животу

дискусија,
илустрација,
демонстрациј
а

15.

Шок

Упознати ученике са појмом, врстама,

Разумевање појма, механизма настанка, узрока и

Облик рада:

препознавањем шока, поступцима

врста шока, значаја брзе и правилне процене стања

фронтални,

указивања прве помоћи код стања

шока као и значаја брзо и правилно указаних мера

групни

шока

прве помоћи код стања шока

Метода рада:

Примена стечених знања у препознавању и

монолошко-

спровођењу мера прве помоћи код стања шока у

дијалошка,

професионалном раду и свакодневном животу

дискусија,
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Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

илустрација,
демонстрациј
а
16.

Повреде

Упознати ученике са врстама повреда

Разумевање основних врста и знакова повреда

Облик рада:

костију и

костију и зглобова, принципима прве

костију и зглобова, ризика код појединих повреда и

фронтални

зглобова

помоћи код повреда костију и

значаја поштовања принципа прве помоћи код

зглобова - имобилизација,

повреда костију и зглобова, значаја имобилизације

премештањем лица са
имобилизацијом

4

Метода рада:
монолошко-

Примена стечених знања у препознавању и

дијалошка,

спровођењу мера прве помоћи код повреда костију и

дискусија,

зглобова у професионалном раду и свакодневном

илустрација,

животу

демонстрациј
а

17.

Повреде

Упознати ученике са повредама

Разумевање основних врста и знакова повреда

Облик рада:

унутрашњих

можданог стабла, органа грудне

унутрашњих органа, њихове тежине, опасности и

фронтални

органа

дупље, органа трбушне дупље, краш

значаја процене и брзе примене мера прве помоћи и

повредама, бласт повредама и

транспорта

њиховим збрињавањем техникама
прве помоћи

Метода рада:
монолошко-

Примена стечених знања у препознавању и

дијалошка,

спровођењу мера прве помоћи код повреда

дискусија

унутрашњих органа у професионалном раду и
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3

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

2

свакодневном животу

18.

Политрауме и

Упознати ученике са појмом, врстама,

Разумевање механизма настанка, врста повреда,

Облик рада:

ратне трауме

препознавањем и техникама

специфичности и опасности код политраума, значаја

фронтални

збрињавања политраума и ратних

брзе процене стања и брзо и правилно указаних мера

траума

прве помоћи и транспорта

Метода рада:
монолошко-

Примена стечених знања у препознавању и

дијалошка,

спровођењу мера прве помоћи код политраума у

дискусија

професионалном раду и свакодневном животу

19.

Оштећења

Упознати ученике са појмом, врстама,

Разумевање врста, узрока и знакова оштећења и

Облик рада:

изазвана

особинама и збрињавањем опекотина,

поремећаја изазваних топлотом или хладноћом,

фронтални

топлотом и

појмом, препознавањем и указивањем

значаја правилне процене и брзих и адекватних мера

хладноћом

прве помоћи код топлотног удара и

прве помоћи код појединих поремећаја

сунчанице, оштећењима изазваним
ниском температуром - смрзотинама,
смрзавањем и њиховим збрињавањем

Метода рада:
монолошко-

Примена стечених знања у препознавању и

дијалошка,

спровођењу мера прве помоћи код оштећења и

дискусија,

поремећаја изазваних топлотом или хладноћом у

илустрација,

професионалном раду и свакодневном животу

демонстрациј
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3

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

а
20.

Посебне врсте

Упознати ученике са препознавањем

Разумевање механизма настанка, знакова и

Облик рада:

опекотина

повреда услед удара струје и грома,

опасности код повреда изазваних ударом електричне

фронтални

опекотина изазваних хемијским

струје и хемијским средствима, значаја правилно

средствима, хемијских повреда ока и

указане прве помоћи

техникама указивања прве помоћи
повређеним и отрованим

2

Метода рада:
монолошко-

Примена стечених знања у препознавању и

дијалошка,

спровођењу мера прве помоћи код повреда изазваних

дискусија,

ударом електричне струје и хемијским средствима у
професионалном раду и свакодневном животу

21.

Прва помоћ и

Упознати ученике са техникама

Разумевање значаја и специфичности пружања прве

Облик рада:

спасавање

указивања прве помоћи

помоћи утопљеницима

фронтални

дављеника у

утопљеницима

Примена стечених знања у спровођењу мера прве

Метода рада:

помоћи у свакодневном животу

монолошко-

води

1

дијалошка,
дискусија
22.

Прва помоћ код

Упознати ученике са препознавањем

Разумевање најчешћих повреда услед уједа или
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Облик рада:

1

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме
уједа и убода

и техникама пружања прве помоћи

убода животиња, знакова, ризика и значаја брзо и

код уједа животиња и убода инсеката

правилно указане прве помоћи

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

фронтални
Метода рада:

Примена стечених знања у спровођењу мера прве

монолошко-

помоћи у професионалном раду и свакодневном

дијалошка,

животу

дискусија,
илустрација,
демонстрациј
а

23.

Принципи

Упознати ученике са поступцима

Разумевање значаја правилно указане прве помоћи

Облик рада:

пружања прве

указивања прве помоћи када је страно

код особа са страним телом

фронтални

помоћи

тело у оку, уху, ткивима

Примена стечених знања у спровођењу мера прве

Метода рада:

помоћи у професионалном раду и свакодневном

монолошко-

животу

дијалошка,

особама са
страним телом

1

илустрација,
демонстрациј
а
24.

Прва помоћ код

Упознати ученике са протоколом и

Разумевање узрока, знакова и опасности код високе

Облик рада:

разних стања

поступцима пружања прве помоћи

телесне температуре, јаке главобоље, болова у

фронтални

код високе телесне температуре, јаке

трбуху, повраћања, пролива, грчева, хистерије,
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3

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

главобоље, болова у трбуху,

алергијских манифестација и инфаркта срца као и

Метода рада:

повраћања, пролива, грчева,

значаја брзо и правилно указане прве помоћи

монолошко-

хистерије, алергијских манифестација
и инфаркта срца

Примена стечених знања у препознавању и
спровођењу мера прве помоћи у професионалном

дијалошка,
дискусија

раду и свакодневном животу
25.

Саобраћајни

Упознати ученике са правилима и

Разумевање значаја у инвалидности и смртности код

Облик рада:

трауматизам

техникама указивања прве помоћи код

саобраћајних удеса, брзине и специфичности

фронтални

саобраћајних удеса

пружања прве помоћи код саобраћајних удеса

1

Метода рада:

Примена стечених знања у спровођењу мера прве

монолошко-

помоћи у свакодневном животу

дијалошка,
дискусија

26.

Превенција и

Упознати ученике са превенцијом и

Разумевање значаја превенције и заштите од повреда

Облик рада:

мере заштите

мерама заштите од повреда

у свакодневном животу и професионалном раду,

фронтални

од повреда

преношење знања осталим категоријама
становништва

Метода рада:
монолошкодијалошка,

395

1

Редни
Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

дискусија
27.

Транспорт

Упознати ученике са различитим

Разумевање постављања у одговарајући положај и

Облик рада:

животно

техникама преноса и превоза животно

правилног избора различитих техника преноса и

фронтални

угрожених

угрожених повређених и оболелих

превоза животно угрожених лица

лица

лица

Примена стечених знања у свакодневном животу

Метода рада:
монолошкодијалошка,
дискусија
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1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Ботаника (теорија)
Разред:други
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Број часова: 70
Наставник: Мирјана Вучковић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне

Циљеви

теме

наставне теме

Цитологија и хистологија биљака

Да ученици
стекну нова и

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Да ученици:
Дефинишу и препознају грађу

-

у паровима

прошире

и улогу биљних ћелија и

-

групни

постојећа знања

биљних ткива.

-

фронтални

о грађи и улози

-

Облик рада:

-

Опишу и објасне грађу и

биљних ћелија и

улогу биљних ћелија и

биљних ткива.

биљних ткива.
-

Класификују и прикажу
ћелијске органеле,творна и
трајна ткива.

-

Класификују и категоришу

397

Методе:
-

монолошкодијалошка

-

илустративнодемонстративна

Број часова
по
наставној
теми
10

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви

теме

наставне теме

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

ћелијске органеле,трајна и
творна ткива.

2.

Органзација биљних организама и

Да ученици

вегетативни органи биљака

стекну нова и

Да ученици:
-

прошире
постојећа знања

-

Облик рада:

Препознају, наброје и обележе

-

у паровима

клицу,корен,стабло и лист.

-

групни

Опишу, објасне и

-

фронтални

о органзација

преформулишу.појмов

Методе:

биљних

талофита и кормофита,

-

организама и

уопште прикажу и обележе

вегетативних

клицу,корен,стабло и лист.

органа биљака.

-

-

монолошкодијалошка

-

Уопште прикажу и

илустративнодемонстративна

систематизују процесе који се

-

Панел дискусија

одвијају у биљним

-

Излагање новина

организмима.

-

Демонстрација

Упореде.и аргументују
хабитусе биљака у односу на
ткива која их граде.

398

наученог

10

Редни
број
теме

3.

Назив наставне

Циљеви

теме

наставне теме

Размножавање биљака

Да ученици
стекну нова

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Да ученици:

Облик рада:
-

у паровима

знања о

репродуктивне органе

-

групни

типовима

биљака..

-

фронтални

-

Објасне и понове сопственим

биљака и грађи

речима грађу и улогу

репродуктивних

репродуктивних органа.

органа.

-

Групишу и прикажу процесе

по
наставној
теми

Препознају и обележе

размножавања

-

Број часова

10

Методе:
-

монолошкодијалошка

-

везане за размножавње

илустративнодемонстративна

биљака.
-

Представе и оцене значај
размножавања биљака за

4.

Увод у систематику и систематика

Да ученици

нижих биљака.

стекну нова и

живи свет на Земљи,уопште.
Да ученици:
-

прошире
постојећа знања

-

о начину
класификације
биљака, о

Препознају, наброје и обележе

-

у паровима

систематске категорије.

-

групни

Опишу, објасне и

-

фронтални

формулишу.појмове талофита.
-

Облик рада:

Уопште прикажу и
систематизују талофите.
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Методе:
-

монолошкодијалошка

14

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви

теме

наставне теме
природним и

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

теме
-

вештачким

5.

Систематика виших биљака.

остваривања наставне

Упореде и аргументују

-

одељке међу талофитама.

демонстративна
Панел дискусија

класификације.

-

Излагање новина

-

Демонстрација

стекну нова

наученог
Облик рада:

Препознају и обележе

-

у паровима

знања о

репродуктивне основне

-

групни

типовима и

фамилије међу вишим

-

фронтални

фамилијама

биљкама.

виших биљака.

-

-

Објасне и понове сопственим

Методе:
-

речима основне фамилије
међу вишим биљкама.
-

Групишу и прикажу сродне
фамилије виших биљака.

-

Представе и оцене значај
појединих фамилија виших
биљака у фармакологији.

400

наставној

илустративно-

-

Да ученици:

по
теми

системима

Да ученици

Број часова

монолошкодијалошка

-

илустративнодемонстративна

26

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописанихнаставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска технологија, теорија
Разред: 2/2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана
Број часова: 70
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Увод у фармацију

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Упознавање са улогом фармације у

Разуме задатак и улогу

Oблици рада:

систему здравствене заштите

фармације у систему

-фронтални облик

здравствене заштите

-групни облик

Број часова
по
наставној
теми
1

- индивидуални
Методе рада:
- излагање
-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
2.

Основе фармацеутске

-Стицање теоретских знања о апотеци и

- Објасни организацију и

Oблици рада:

праксе

фармацеутској литератури;

расподелу послова у

-фронтални облик

-Упознавање са организацијом и

апотеци;

-групни облик

расподелом послова у апотеци и

- Наведе врсте и начин

- индивидуални

401

14

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Лек

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

евиденцијом која се у апотеци спроводи;

вођења евиденције у

Методе рада:

-Подстицање професионалне

апотеци;

- излагање

одговорности и развоја особина

- Разуме значај рецепта

-монолошко- дијалошка

неопходних за рад у струци: прецизност,

као облика преписивања

метода

уредност, лична и професионална

лекова;

-дискусија

одговорност, спремност на тимски рад

- Наведе делове рецепта;

-Стицање знања о начому прописивања

- Објасни начин

и издавања лекова на основу рецепта;

прописивања лекова на

врстама доза и начину прерачунавања

рецепт;

доза;

- Дефинише значење

- Формирање свести о значају

дозирања лека;

познавања стручне литературе у обради

- Разуме значај доза за

рецепта и прерачунавању доза, значају

децу и одрасле

рецепта и правилног дозирања лекова
- Упознавање са поделом општим

- Наведе особине и

Oблици рада:

особинама и дозирањем лекова;

објасни дозирање лекова;

-фронтални облик

- Упознавање са помоћним материјама у

- Објасни помоћне

-групни облик

лековима;

материје у лековима;

- индивидуални

- Упознавање са опремом и паковањем

- Наведе опрему и

Методе рада:

лекова

паковање за лекове

- излагање
-монолошко- дијалошка
метода

402

Број часова
по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-дискусија
4.

Мерење

- Упознавање са основним принципима

- Наведе и објасни

Oблици рада:

и уређајима за мерење;

основне принципе и

-фронтални облик

- Упознавање мерење по маси, мерење

уређаје за мерење;

-групни облик

по волумену, мерење по дужини;

- Схвати и појасни

- индивидуални

- Индиректно мерење масе и супстанци

мерење по маси,

Методе рада:

волумену и дужини

- излагање

6

-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
5.

Фармацеутско-технолошке

Стицање знања о фармацеутско-

Наведе и појасни

Oблици рада:

операције са чврстим

технолошким операцијама (уситњавање,

основне принципе

-фронтални облик

супстанцама

просејавање, мешање, сушење,

фармацеутско-

-групни облик

гранулирање, брикетирање и

технолошких операција

- индивидуални

компримовање)

са чврстим супстанцама

Методе рада:
- излагање
-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија

403

13

Редни
број
теме
6.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Фармацеутско-технолошке

- Стицање знања о фармацеутско-

- Наведе и појасни

Oблици рада:

операције са течним

технолошким операцијама са течним

основне принципе

-фронтални облик

системима

системима (растварање);

фармацеутско-

-групни облик

- Стицање знања о принципима израде

технолошких операција

- индивидуални

раствора;

са течним системима;

Методе рада:

- Упознавање са изотоничним,

- Схвати принцип израде

- излагање

изохидричним и еухидричним

раствора;

-монолошко- дијалошка

растворима;

- Објасни изотоничне,

метода

- Упознавање са техникама одвајање

изохидричне и

-дискусија

течне од чврсте фазе у течним

еухидричне растворе;

системима;

- Схвати и наведе

- Упознавање са емулговањем и

технике одвајања течно-

суспендовањем

чврсте фазе у течним
системима;
- Схвати и појасни
принципе емулговања и
суспендовања

404

Број часова
по
наставној
теми
13

Редни
број
теме
7.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Дестилација и

- Упозна врсте, уређаје и примену

Објасни принцип

Oблици рада:

деминерализација

дестилације;

дестилације и

-фронтални облик

- Упозна и схвати принцип и уређаје за

деминерализације

-групни облик

деминерализацију

Број часова
по
наставној
теми
2

- индивидуални
Методе рада:
- излагање
-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија

8.

Екстракција

- Стицање знања о екстрактивним

- Објасни методе

Oблици рада:

препаратима као облику лека;

екстракције (официналне

-фронтални облик

- Стицање знања о особинама

методе екстракције по

-групни облик

растварача за екстракцију;

PhJug IV);

- индивидуални

- Стицање знања о изради, чувању и

- Опише особине

Методе рада:

примени екстрактивних препарата;

растварача за

- излагање

- Стицање практичних вештина израде

екстракцију;

-монолошко- дијалошка

разних врста екстрактивних препарата;

- Објасни израду,

метода

- Формирање свести о улози

особине, паковање,

-дискусија

екстрактивних препарата (фитотерапија)

сигнирање и употребу
свих врста
екстрактивних
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5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

препарата;
- Схвати место и улогу
екстрактивних препарата
у савременој терапији
9.

Стерилизација и

- Стицање знања и практичних вештина

(фитотерапија)
- Наведе методе

Oблици рада:

депирогенизација

о стерилизацији прибора, материјала и

стерилизације и појасни

-фронтални облик

супстанци;

принципе и начин рада

-групни облик

- Стицање знања о методама

уређаја за стерилизацију;

- индивидуални

стерилизације, принципима и уређајима

- Објасни значај

Методе рада:

за различитим методама стерилизације;

стерилности,

- излагање

- Стицање знања о пирогеним

апирогености и

-монолошко- дијалошка

материјама и пирогенизацији

изотоничности

метода

појединих врста

-дискусија

4

препарата за безбедност
пацијената с обзиром на
10.

Инкомпатибилност

Упознавање са проблемима

начин њихове примене
Објасни и схвати начин

Oблици рада:

инкомпатибилности

решавања

-фронтални облик

инкомпатибилности

-групни облик
- индивидуални
Методе рада:

406

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

- излагање
-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
11.

Основи биофармације

Упознавање са основним елементима

- Схвати зависност

Oблици рада:

биофармације

апсорпције лекова од

-фронтални облик

особина лека;

-групни облик

- Појасни

- индивидуални

биорасположивост и

Методе рада:

биоеквиваленцију

- излагање

лековитих препарата

-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
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2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска технологија (блок настава)
Разред: II
Образовни профил: Фармацеутски техничари
Наставник: Невенка Миловановић
Број часова: 30

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

- усавршавање свих
стечених знања
- о техници мерења,
уситњавања,
1.

Увежбавање комбинованих техника
извођења фармацеутских операција

просејавања, сушења
- о техници
седиментације,
филтрирања, дестилације
- о техници
суспендовања и

- ученици ће успешно моћи да

Облици рада:

примењују технолошке

- индивидуални рад

операције у изради

- рад у пару

фармацеутских облика

- групни рад

- коришћење стечена знања са
теоријских часова и припреми

Методе рада:

чајне мешавине, гранулираног

- дискусија

прашка, сирупа

- метод практичног рада

емулговања

408

10

Редни
број
теме

2.

Назив наставне
теме

Решавање проблема
инкопатибилности

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

остваривања наставне
теме

- упознавање ученика са

- ученици ће успешно

појмом

примењивати стечена знања о

инкопатибилности

инкопатибилности

- стицање знања и

- на конкретним примерима

опасности у примени

инкопатибилности на најлакши

више препарата

начин применити одговарајућу

- упућивање ученика о

замену

неопходном познавању

- примениће теоријска знања из

комбиноване терапије
- упознавање ученика о

фармакологије

начину паковања
фармацеутских облика
3.

Исходи постигнућа ученика

Паковање, сигнирање и експедиција

- усвајање знања о

препарата

начину сигнирања
- коришћење школске
апотеке у упознавање
експедиције препарата

- ученици ће успешно савладати
рад у школској апотеци
- примениће сва стечена знања у
самој изради препарата
- ученици ће стећи праксу у
основним принципима израде и
издавање фармацеутских облика

409

Број часова
по
наставној
теми

Облици рада:
- индивидуални рад
- рад у пару
- групни рад

10

Методе рада:
- дискусија
- метод практичног рада
Облици рада:
- индивидуални рад
- рад у пару
- групни рад
Методе рада:
- дискусија
- метод практичног рада

10

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска технологија (вежбе)
Разред: II
Образовни профил: Фармацеутски техничари
Наставник: Невенка Миловановић
Број часова: 35

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Облици рада:
- упознавање ученика са
деловима апотеке
- упућивање ученика са
1.

Aпотека

начином рада у апотеци
- усвајање знања са
готовим, официналним и
магистралним лековима

2.

- ученици су упознати са
просторијама апотеке
- ученици су упућени о раду
фармацеутског техничара
- ученици ће моћи да правилно
примене теоријска знања

- индивидуални рад
- рад у пару
- групни рад
2
Методе рада:
- дискусија
- демонстративна

Основни поступци пријема и

- усвајање знања о

- ученици су упућени о

- метод практичног рада
Облици рада:

распоређивања робе

врстама лекова

особинама лекова

- индивидуални рад

- упознавање ученика са

- ученици су упознати са

- рад у пару

материјалком и

деловима апотеке

- групни рад

410

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
официном
- упућивање ученика о

- ученици су оспособљени да

начину пријема и

примају и распоређују робу

распоређивања робе

- упознавање ученика са
врстама вага
3.

Врсте вага и мерење

- стицање знања о
начину мерења

наставној
теми

- дискусија
- демонстративна
- метод практичног рада
Облици рада:

- ученици су припремљени да

- индивидуални рад

самостално раде

- рад у пару

- ученици су усвојили основна

- групни рад

знања о особинама хемијских

4
Методе рада:

- ученици одмеравају хемијске

- дискусија

супстанце

- демонстративна

- упознавање са врстама

- ученици су упознати са

- метод практичног рада
Облици рада:

технолошких операција

основним технолошким

- индивидуални рад

- упућивање ученика на

операцијама

- рад у пару

Фармацеутско технолошке

примену технолошких

- ученици примењују

- групни рад

операције

операција

технолошке операције у изради

Методе рада:

- примена технолошких

лекова

- дискусија

операција у изради

- ученици су оспособљени за

- демонстративна

лекова

самосталан рад

- метод практичног рада

индивидуални рад

по

Методе рада:

супстанци и њиховом мерењу

- припрема ученика за

4.

остваривања наставне

Број часова

411

14

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Екстракција

екстрактивним

- ученици су упознати са

методама

екстрактивним методама

- упућивање на примену

- ученици примењују стечена

екстракције

знања у практичном раду

- стицање знања и

- ученици правилно користе

повезивање са другим

лековите биљке

предметима

- упознавање ученика са
уређајима и методама
стерилизације
6.

Стерилизација

- усвајање знања о
сигурним методама
- упознавање са
стерилним препаратима

по
наставној
теми

Облици рада:

- упознавање са

5.

остваривања наставне

Број часова

- ученици су обучени за рад на
сувом стерилизатору и
аутоклаву
- ученици користе асептичну
комору
- ученици ће користити
стерилизацију у изради
препарата

412

- индивидуални рад
- рад у пару
- групни рад
8
Методе рада:
- дискусија
- демонстративна
- метод практичног рада
Облици рада:
- индивидуални рад
- рад у пару
- групни рад
5
Методе рада:
- дискусија
- демонстративна
- метод практичног рада

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних

наставних планова и програма
Назив предмета: Здравствена нега деце раног узраста - теорија
Разред: II
Образовни профил:медицинска сестра - васпитач
Наставник: Новаковић Марина

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Посматрање и контрола виталних

Упознавање ученика

-дефинише и објасни

Облик рада:

функција

са субјективним

субјективне симптоме и

-фронтални

симптомима и

објективне знаке болести

-групни

објективним знацима

-посматра и опише спољашњи

Метод рада:

болести.

изглед болесника

-дијалошки

Стицање знања о

-дефинише врсте виталних

-објашњавање

виталним функцијама,

функција

-активна настава

начином мерења и

-образлаже начин

евидентирањем.

мерења,контроле и

Развијање вештине

евидентирања виталних

комуникације са

функција

пацијентима
Упознавање ученика

-наведе и објасни макроскопски

Посматрање излучевина код деце и

413

Облик рада:

Број часова
по
наставној
теми
15

20

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

остваривања наставне
теме

узимање материјала за дијагностичка

са врстама излучевина

изглед излучевина

-фронтални

испитивања

и слањем на преглед.

-организује припрему, узимање

-групни

и слање болесничког материјала

Метод рада:

на преглед

-дијалошки

Образложи значај излучевина у

-објашњавање
-активна настава
Облик рада:

Терапијске процедуре – сестринске

Упознавање ученика

дијагностици
-дефинише принципе требовања

интервенције

са начином требовања

и чувања лекова

-фронтални

и чувања лекова на

-прави план припреме

-групни

одељењу.

болесника, материјала и лека за

-рад у пару

Стицање знања о

апликацију

Метод рада:

врстама лекова,

-повезује могуће нежељене

-дијалошки

начинима апликације

ефекте давања лека

-објашњавање

и превенцији
4.

Начин и поступак

Број часова
по
наставној
теми

20

-презентација

Узимање биолошког материјала за

анафилактичког шока
Упознавање ученика

-наведе врсте дијагностичких

Облик рада:

дијагностичка испитивања

са дијагностичким

метода

-фронтални

поступцима.

-набраја основне прегледе крви

-групни

Стицање знања о

-планира припрему, асистирање

-рад у пару

врстама пункција ,

и извођење пункција

Метод рада:

начинима припреме и

-образлаже значај појединих

-дијалошки

извођењу

пункција

-објашњавање

414

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-рад на тексту
5.

Процес здравствене неге

Стицање основних

-описује процес здравствене

Облик рада:

знања о процесу

неге

-фронтални

здравствене неге,

-разликује фазе процеса

-групни

фазама извођења и

-креира фазе процеса

-рад у пару

значају за болесника

-процењује значај процеса за

Метод рада:

сестринство

-дијалошки
-семинарски радови
-рад на тексту
-активна настава

415

5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега деце раног узраста - вежбе
Разред: II
Образовни профил:медицинска сестра – васпитач
Број часова : 70
Наставник:Новаковић Марина, Ђуровић Оливера, Петошевић Љиљана

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Лична хигијена и исхрана одојчета

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Оспособљавање

-припрема материјал и дете за

Облик рада:

ученика за самостално

купање, запирање, негу чула

-групни

извођење поступака

-изводи медицинско-техничку

-индивидуални

одржавања личне

радњу

Методе рада:

хигијене и исхране

-учествује у припреми оброка и

-демонстративна

одојчета

храњењу детета

-практични рад

Број часова
по
наставној
теми
8

-образлагање
2.

Посматрање и контрола виталних

Развијање вештине

-препознаје начине мерења

-амбијентална метода
Облик рада:

функција

мерења, контроле и

виталних функција

-групни

евидентирања

-организује припрему

-индивидуални

виталних функција

болесника, материјала за мерење

Методе рада:

-указује на начине

-демонстративна

416

12

Редни
број
теме

3.

4.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

евидентирања виталних

-практични рад

функција

-образлагање

Посматрање излучевина код деце и

Оспособљавање

-изводи припрему болесника,

-амбијентална метода
Облик рада:

узимање материјала за дијагностичка

ученика за

материјала за извођење

-групни

испитивања

посматрање, узимање,

медицинско- техничке радње

-индивидуални

руковање и слање

-правилно рукује са узетим

Методе рада:

дијагностичког

материјалом

-демонстративна

материјала на преглед

-правилно шаље дијагностички

-практични рад

мареијал на преглед

-образлагање

Развијање вештина у

-припрема болесника и

-амбијентална метода
Облик рада:

припреми и

материјала за апликацију лека

-групни

апликацији лекова

-правилна апликација лека

-индивидуални

-припрема анти шок терапије

Методе рада:

-правилно збрињавање

-демонстративна

болесника

-практични рад

Терапијске процедуре

-образлагање
-амбијентална метода

417

Број часова
по
наставној
теми

20

30

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: здравсрвена нега деце раног узраста ( вежбе у блоку)
Разред:II 3
Образовни профил:медицинска сестра - васпитач
Број часова: 60
Наставник: Новаковић Марина , Петошевић Љиљана , Јанковић Даница

Редни
број
теме
1.

2.

3.

Назив наставне
теме
Лична хигијена деце раног узраста

Исхрана малог детета

Виталне функције

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Увежбавање технике

-припрема материјал за

Облик рада: -

купања, повијања и

одржавање личне хигијене

индивидуални

одржавања личне

-купа одојче

Методе рада:

хигијене одојчета

- повија одојче

-демонстративна,

Увежбавање поступака

-обавља негу чула
-припрема дете за храњење

-амбијентална
Облик рада: -

храњења одојчета и

-припрема потребан прибор

индивидуални

малог детета

-користи различите технике

Методе рада:

храњења

-демонстративна,

Увежбавање

-припрема материјал, болесника

-амбијентална
Облик рада: -

посматрања и

за мерење виталних функција

индивидуални

контроле виталних

-мери виталне функције

Методе рада:

418

Број часова
по
наставној
теми
6

6

18

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

функција

-уписује вредности у

-демонстративна,

температурну листу

-амбијентална

Број часова
по
наставној
теми

-препознаје патолошке облике

5.

6.

Излучевине

Терапијске процедуре

Увежбавање

-изводи припрему болесника и

Облик рада: -

посматрања

материјала за узимање

индивидуални

излучевина и узимање

дијагностичког материјала

Методе рада:

узорака за

-правилно слање материјала на

-демонстративна,

лабараторијске

преглед

-амбијентална

прегледе
Увежбавање техника

-збрињавање болесника
-припрема болесника и

Облик рада: -

апликације лека

материјал потребан за

индивидуални

апликацију лека

Методе рада:

-апликује лек

-демонстративна,

-збрињава болесника и

-амбијентална

употребљени материјал

419

6

24

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Предшколска педагогија (теорија)
Разред: II3
Образовни профил: медицинска сестра – васпитач
Број часова: 70
Наставник: Новаковић Марина

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Предмет и задаци предшколске

Упознавање ученика

-разуме појам предшколске

Облик рада:

педагогије

са предшколском

педагогије

-фронтални

педагогијом као

-уочава разлике у васпитном

-индивидуални

научном дисциплином

раду са децом различитог

Методе рада:

и са савременим

узраста

-дијалошка

концепцијама

-показује способност примене

-текстуална

предшколског

стечених знања

Основни појмови предшколске

васпитања
Стицање знања

-набраја основне педагошке

Облик рада:

педагогије

ученика о основним

појмове(васпитање, образовање,

-фронтални

педагошким

социјализација, искуство,

-индивидуални

појмовима

учење, знање)

Методе рада:

-дефинише основне педагошке

-дијалошка

420

Број часова
по
наставној
теми
8

8

Редни
број
теме

3.

4.

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

појмове

-текстуална

-наводи примере

-мапа ума

Развој идеја о образовању и

Стицање знања о

-образлаже педагошке појмове
-описује рад педагога( Марија

Облок рада:

васпитању предшколске деце-

педагошким идејама

Монтесори, Јан Амос Коменски,

-групни

класици предшколске педагогије

деце раног узраста

Фридрих Фребел)

-индивидуални

-објашњава значај рада познатих

Методе рада:

педагога

-дијалошка

-извођење закључака који се

-презентација ученика

заснивају на одређеним

-израда плаката

Основне активности друштвено –

Упознавање ученика

подацима
-описује карактеристике игре,

Облик рада:

организованог предшколског

са различитим

усмерених и слободних

-фронтални

васпитно- образовног процеса

облицима

активности

-индивидуални

организованог

-наводи примере организованог

Методе рада:

васпитног рада у

васпитног рада

-дијалошка

предшколским

-креира васпитни рад са децом

-текстуална

Садржај организованог предшколског

установама
Стицање знања о

раног узраста
-разуме значај планирања

-мапа ума
Облик рада:

васпитања и образовања

значају правилног

-разликује врсте планирања

-фронтални

планирања и

-осмишљава ативност

-индивидуални

програмирања у

-учествује у изради плана рада

Методе рада:

421

Број часова
по
наставној
теми

10

10

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
васпитно образовном

за једну активност

раду
6.

остваривања наставне

Број часова
по
наставној
теми

-дијалошка
-текстуална

Методе васпитно- образовног рада са

Усвајање вештина за

-наводи врсте метода у раду са

-демонстративна
Облик рада:

предшколском децом

примену

децом раног узраста

-фронтални

одговарајућих метода

-дефинише методе

-групни

васпитно-образовног

-креира њихову примену

Методе рада:

рада

8

-дијалошка
-текстуална

7.

8.

Средства васпитно- образовног рада

Стицање знања и

-именује одговарајућа средства

-демонстративна
Облик рада:

са предшколском децом

вештина за примену

за рад

-фронтални

одговарајућих

-издваја критеријуме за избор

-групни

средстава којима се

средстава

Методе рада:

посредно или

-уочава значај играчака за развој

-дијалошка

непосредно утиче на

деце

-посета предшколској

правилан раст и развој

-користи средства у раду са

установи

деце раног узраста
Усвајање вештина и

децом раног узраста
-сагледава личност детета са

-демонстративна
Облик рада:

знања о развоју и

различитих аспеката васпитања

-фронтални

васпитању деце раног

-разликује еламенте физичког,

-групни

узраста и примена у

моралног, интелектуалног

Методе рада:

Утицај на развој дечје личности

422

4

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

конкретној васпитној

иестетског васпитања

-дијалошка

пракси

-повезује врсте васпитања

-израда семинарских

Број часова
по
наставној
теми

радова
9.

Сарадња предшколских установа са

Развијање

-препознаје значај добре

Облик рада:

породицом

способности за добру

комуникације

-фронтални

комуникацију са

-открива облике сарадње са

-групни

родитељима

породицом

Методе рада:

-износи запажања о значају

-дијалошка

породице за психички и

-текстуална

физички развој детета

-израда паноа за
родитеље

423

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Основи масаже
Разред: II/4
Образовни профил: Фиѕиотерапеутски техничар
Наставник: Никола Филиповић

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме

Исходи и стандарди постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Дефиниција историјски развој

Стицање основних

Информисаност о значају

поделаи начин извођења масаже

знања о настанку

масаже и њеном историјату

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми
1

масаже, и врстама
масаже
2

Физиолошко деловање и начин

Стицање знања о начину

Практична примена и стицање

извођења хватова и међухватова

извођења и деловања

знања у извођењу масаже

масажних хватова
3

Трајање мануелне масаже и редослед

Усвајање принципа и

масирања

нацина извођења масаже
са дужином трајања

424

Облик рада: фронтални и
рад у пару

14

Метода рада: дијалошка,

- Практична примена стеченог

дискусија и рад на тексту
Облик рада: фронтални и

знања

индивидуални

Оспособљавање ученика за

Метода рада: монолошко-

практичан рад кроз стечено

дијалошка, предавања и

1

Редни
број
теме

4

Назив наставне
теме

Дозирање масаже

Исходи и стандарди постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Стицање знања о
дозирању у масажи

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

теоријско знање

дискусија

Оспособљавање ученика за

Облик рада: фронтални и

практичан рад кроз стечено

индивидуални

теоријско знање

Метода рада: монолошко-

Број
часова по
наставној
теми

1

дијалошка, предавања и

5

Дејство масаже на поједина ткива

Стицање целокупног

Оспособљавање ученика за

органе и системе

знања о томе како

реализацију практичне обуке

масажа делује на

Опште дејство масаже

Стицање знања о томе

Оспособљавање ученика за

како масажа делује на

практичну примену

цело тело

7

Индикације и контраиндикације

рад у пару

4

Метода рада: дијалошка,
дискусија и рад на тексту

поједине делове тела
6

дискусија
Облик рада: фронтални и

Облик рада: фронтални и
индивидуални

1

Метода рада: монолошкодијалошка, предавања и

Присвајање знања о

Оспособљавање ученика да

томе где се сме, а где не

препознају могућност грешака

сме изводити мануелна

у практичном раду

масажа

дискусија
Облик рада: фронтални и
индивидуални
Метода рада: монолошкодијалошка, предавања и
дискусија

425

1

Редни
број
теме
8

Назив наставне
теме

Исходи и стандарди постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Масажа преко нервно рефлексних

Успешност и могућност

Практична примена других

зона и други облици масаже

извођења масазе преко

облика масаже

нервно рефлексних зона

Начин и поступак
остваривања наставне
теме
Облик рада: фронтални и
рад у пару

Број
часова по
наставној
теми
3

Метода рада: дијалошка,
дискусија и рад на тексту

(масажа стопала, масажа
шаке...) и други облици
масаже (апаратурна)
9

Масажа у спорту

Стицање знања о томе

Увод у практичну примену

како масажа делује на

масаже

спортисте одређених

Облик рада: фронтални и
индивидуални

1

Метода рада: монолошкодијалошка, предавања и

спортских дисциплина и

дискусија

на ста треба обратити
пажњу при масажи
истих
10

Масажа код повређених и оболелих

Стицање знања о

Оспособљавање ученика за

потребама за масажом

примену масаже код разних

код људи са повредама и

стања

болестима
11

Примена и улога масаже у
терапијском третману

Облик рада: фронтални и
индивидуални
Метода рада: монолошкодијалошка, предавања и

Стицање знања о томе

Оспособљавање ученика за

дискусија
Облик рада: фронтални и

где и када треба

примену масаже код разних

рад у пару

применити масажу у

стања

Метода рада: дијалошка,

426

1

5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи и стандарди постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

терапијском претману
12

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

дискусија и рад на тексту

Комбиновање масаже са осталим

Стицање знања о

Оспособљавање ученика за

облицима физикалне терапије

могућности

практичну примену и

комбиновања мануелне

могућности комбинвања

масаже са другим

стечених знања о масажи са

облицима третмана

другим облицима терапије

(хидро терапија,
арома,кинезитерапија...)

427

Облик рада: фронтални и
индивидуални
Метода рада: монолошкодијалошка, предавања и
дискусија

2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Основи масаже

вежбе

Разред: II/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Број часова:70
Наставник: Никола Филиповић

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Упознавање ученика-кабинет и

Стицање знања о опреми и

Овладавање техикама

Облик рада: фронтални

помагала за масажу. Припрема

просторији где се изводи

коришћења реквизита и

и групни

пацијента и масера за масажу

мануелна масажа, припреми

опреме у кинезитерапијској

Метода рада:

Релаксација као услов за успешну

пацијента и терапеута, као и

сали

монолошко-

масажу

важности релаксације за

Стицање знања о томе како је

демонстративна

Опрема кабинета за масажу, сто,

успешну масажу

релаксација важна као

средства за масажу
2

остваривања наставне

Број
часова по
наставној
теми
6

предуслов за успешну и

Техника извођења масажних

Упознавање,демонстрација и

квалитетну масажу
Овладавање техникама

Облик рада: фронтални

хватова

практично извођење

примене масажних хватова, и

и групни и

различитих масажних хватова

њихова примена на

ихдивидуални

пацијентима

Метода рада:

428

22

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

монолошко
3

Техника извођења међухватова

Упознавање ученика са

Овладавање техникама

-демонстративна
Облик рада: фронтални

различитим међухватовима,

примене масажних

и групни и

њихова демонстрација и

међухватова, и њихова

индивидуални

практиковање

примена на пацијентима

Метода рада:

6

монолошко4

Положај и техника масирања

Упознавање са положајима и

Усвајање знања и практична

демонстративна
Облик рада: фронтални

делова тела

правилним техника масаже и

примена положаја у масажи

и групни и

појединих делова тела

32

индивидуални
Метода рада:
монолошко-

5

Општа масажа и редослед

Упознавање са општом

Редослед масирања делова

демонстративна
Облик рада: фронтални

масирања

масажом и правилним

тела у пракси

и групни и

редоследом масирања

2

индивидуални
Метода рада:
монолошко-

6

Техника примене мануелне и

Упознаванје ученика са

Упознавање са раним

демонстративна
Облик рада: фронтални

ванмануелних облика масаже у

поменутим техникама

апаратима и облицима

и групни

комбинацији са осталим облицима

Апаратурни облици масаже, и

апаратурне масаже и

Метода рада:

429

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

физикалне терапије и лечења

комбиновање техника масаже

уопште

са другим облицима

овладавање техником примене

монолошкодемонстративна

физикалне терапије

430

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних

наставних планова и програма
Назив предмета: Основи масаже БЛОК НАСТАВА
Разред: II/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Наставник: Александар Думић, Никола Филиповић

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Уводни део
1.

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика

Ученик ће моћи да дефинише

са новим наставним

циљеве и задатке у оквиру

предметом и његово

новог наставног предмета

дефинисање

часова по
наставној
теми

Вербално –
текстуални
Дијалошко
демонстративни
метод

431

Број

6

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Средства за масажу и
2.

однос терапеута и пацијента

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упућивање ученика

Ученици ће бити у

на емпатски став

могућности да самостално

према пацијентима

одаберу средства за масажу и

као и упознавање са

да их користе као и да се

различитим

током рада правилно поставе

масажним

према пацијенту

Илустративно

Број
часова по
наставној
теми

6

демонстративни

средствима и како их

Анатомија и физиологија
3.

локомоторног апарата

Индикације и контраиндикације за
4.

масажу, начин извођења

применити.
Упућивање ученика

Ученици ће моћи да примене

на коришћење

раније стечена знања у току

раније стеченог

терапије масажом

Дијалошко

знања на нови

демонстративни

предмет

метод

Упознавање ученика

Ученици ће моћи да

са индикацијама и

наведусве индикације и

контраиндикацијама

контраиндикације за примену

у раду и обука

масаже и да објасне све

правилног рада

начине правилног рада

432

3

Илустративно
демонстративни,
дијалошко
демонстративни

3

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Увежбавање масажних хватова и
5.

међухватова и комбиновање
масаже са релаксациом

Увежбавање масажних хватова и
6.

међухватова у оквиру терапијске
масаже

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

теме

Упућивање ученика

Ученици ће бити у

да правилно

могућности да објасне појам

комбинују масажне

релаксације као и да је

хватове и

правилно комбинују са

међухватове са

масажним хватовима и

облицима

међухватовима

релаксације
Упућивање и обука

Ученици ће моћи самостално

ученика да правилно

да приме масажне хватове и

комбинују масажне

међухватове у оквиру

хватове и

терапијске масаже

међухватове у

7.

часова по
наставној
теми

Монолошко
демонстративни,

6

дијалошко
демонстративни
метод

Монолошко
демонстративни,

6

дијалошко
демонстративни

оквиру терапијске

Анатомија и физиологија ЦНС

остваривања наставне

Број

метод

масаже
Упознавање ученика

Ученици ће моћи адекватно

Монолошко

са значајем ЦНС у

да примене раније стечено

демонстративни,

примени масаже

знање о ЦНС-у у техници

дијалошко

масаже

демонстративни
метод

433

6

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Општа масажа, редослед
масирања и дозиранје у масажи
8.

Увежбавање масажних хватова и
9.

међухватова и њихова примена код
повређених и оболелих

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

Обука ученика

Ученици ће мити

општој масажи,

оспособљени да правилно

Илустративно

адекватном

примене општу масажу и да

демонстративни

6

редоследу рада и

је адекватно дозирају

дозирањем
Обука ученика о

Ученици ће бити

правилној примени

оспособљени да правилно

масажних хватова и

апликују све масажне хватове

међухватова у

и међухватове код постојећих

Монолошко

6

оквиру патолошких

стања

демонстративни

Стицање основних

Ученици ће бити у

Илустративно

знања о

могућности да правилно

демонстративни

комбиновању

комбинују мануелну масажу

мануелне масаже и

са другим апаратурним

апаратурних техника

облицима масаже

стања

Комбиновање мануелне масаже и
10.

апаратурних облика масаже

масаже
434

дијалошко
демонстративни
метод

6

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Комбиновање мануелне масаже са
11.

другим облицима физикалне
терапије

Начин и поступак
Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Обука ученика да

Ученици ће моћи правилно

правилно комбинују

да комбинују масажу са

мануелну масажу и

другим облицима физикалне

друге облике

терапије

физикалне терапије

часова по
наставној
теми

Монолошко
демонстративни,
дијалошко
демонстративни
метод

435

Број

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Технологија зуботехничког материјала- теорија
Разред: II/5
Образовни профил: Зубни техничар
Број часова:70
Наставник: др Јасмина Јовановић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Материјали за отиске;

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање основних

-Практична примена стеченог

Oблици рада:

особина отисних маса

знања

-фронтални облик

-правилно применити поменуте

-групни облик

отисне масе, а све у складу са

-активна настава

1.

Број часова
по
наставној
теми

20

потребама
Методе рада:
-слободан разговор
Материјали за израду радних модела
2.

Научити основне

-Правилна примена поменутих

- дискусија
Oблици рада:

особине материјала за

материјала

-фронтални облик

израду радних модела,

-групни облик

а све у циљу њихове

-активна настава

правилне примене

436
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Методе рада:
-слободан разговор
Материјали за израду модела

Указати на значај

-Правилна примена поменутих

- дискусија
Oблици рада:

надокнада;

познавања особина

материјала

-фронтални облик

3.

као и начин правилне

-групни облик

практичне примене

-активна настава

12

поменутих материјала
Методе рада:
-слободан разговор
Ватростални материјали;

4.

Усвајање знања о

Одабрати правилну ватросталну

- дискусија
Oблици рада:

саставу ватросталних

масу за одређену легуру

-фронтални облик

маса и значају

-групни облик

правилног одабира

-активна настава

масе за одређену
легуру

Методе рада:
-слободан разговор

Вештачке смоле;

Стицање знања о

-

Правилна примена

-

акрилата
Исправно одређена

саставу, подели и
правилној примени

индикација за одређену

437

- дискусија
Oблици рада:
-фронтални облик
-групни облик

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

5.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

вештачких смола

врсту акрилата

-активна настава

Број часова
по
наставној
теми
10

Методе рада:
-слободан разговор
Правилна примена

- дискусија
Oблици рада:

начин примене

одређених инструмената

-фронтални облик

инструмената за

за обраду и полирање

-групни облик

Инструменти за обраду и полирање

Научити правилан

стоматолошких надокнада;

-

обраду и полирање
6.

-активна настава

различитих
стоматолошких

Методе рада:

надокнада

-слободан разговор
- дискусија

438
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фиксна протетика

теорија

Разред:II /5
Образовни профил: зубни техичар
Број часова : 70
Наставник:др Марија Васковић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Општи појмови о фиксним

Стицање основних

-Препознавање општих појмова

Облици рада:

протетским радовима

знања

у фиксној протетици

-фронтални облик

о карактеристикама и

-Разумевање примене фиксних

-групни облик

подели протетских

радова у стоматологији

радова

-Примена фиксних протетских

Методе рада:

радова

-монолошко-дијалошка

Број часова
по
наставној
теми

2

метода
-излагање
2.

Отисци у фиксној протетици

Усвајање основних

-Препознавање отисака у

Облици рада:

појмова о отисцима и

фиксној протетици

-фронтални облик

оспособљавање

-показује знање у припреми и

-групни облик

ученика за изливање

изливању отисака

-индивидуални

439

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

фиксних протетских

-Практична примена стеченог

радова

знања

Број часова
по
наставној
теми

Методе рада:
-дискусија

3.

Индивидуална кашика

Стицање основног

-уз помоћ наставника врши

-излагање
Облици рада:

знања о значају и

израду индивидуалне кашике

-индивидуални

начину израде

-учешће у поступку израде

-групни облик

индивидуалне кашике

индивидуалне кашике
-прави план и припрему за

Методе рада:

израду кашике

-дискусија

4

-излагање
4.

Израда модела

Савладавање технике

-препознавање фаза у изради

Облици рада:

израде свих врста

индивидуалне кашике

-групни рад

модела у фиксној

-показује знање у техници

-рад у пару

протетици

израде свих врста модела у

-индивидуални

фиксној протетици
Методе рада:
- дијалошка метода
-излагање

440

10

Редни
број
теме
5.

Назив наставне
теме
Моделовање

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Оспособљавање

-овладавање основама у

Облици рада:

ученика у моделовању

моделовању

- фронтални облик

и обради воска

-уочавање фаза и поступна

-групни облик

Број часова
по
наставној
теми
2

израда воштаног модела

6.

Загрижајни шаблони

- примена знања ученика у

Методе рада:

моделовању

- текстуални метод

Усвајање знања о

-репродукција дефиниције о

-дискусија
Облици рада:

улози,елементима и

загрижајним шаблонима

- фронтални облик

начину израде

-примена знања ученика у

-групни облик

загрижајне шаблоне

изради загрижајне шаблоне
-рад на припреми за израду

Методе рада:

загрижајне шаблоне

- монолошко-

6

дијалошка метода
7.

Основи оклузије

Разумевање основа

-препознавање типова оклузије

Облици рада:

оклузије и дејства

-уочавање основних типова

- фронтални облик

мастикаторних сила на

оклузије

-рад у пару

зубе

-анализира значај основе

-индивидуална

оклузија
Методе рада:
- дискусија

441

16

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-текстуални део

8.

Крунице

Стицање знања о

-репродукција примене и начина

Облици рада:

изради свих врста

израде

- фронтални облик

круница са фасетом

-уочавање разлика у техници

-групни облик

или без ње

израде круница са фасетом и без

-индивидуална

18

ње
- практична примена стеченог

Методе рада:

знања

- излагање
-дијалошка метода

9.

Делимичне круне

Стицање знања о

Облици рада:

изради делимичне

- репродукција примене и

- фронтални облик

крунице

начина израде

-групни облик

- примена знања у планирању и
изради делимичне круне

Методе рада:
- монолошкодијалошка метода

442
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фиксна протетика-вежбе
Разред:II
Образовни профил:Зубни техничар
Број часова : 175
Наставник:Сања Ђорђевић,Сања Петровић,Ана Миљевић,А.Миличић
Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Препознавање модела и

Облици рада:

Упознавање ученика

предмета

Индивидуални

Увод у лаб.вежбе и индивидуалне

са новим предметом и

-Развија мануелне спретности и

Групни

кашике у фиксној протетици

оспособљавање за

прецизносте у раду

фронтални

израду инд.кашика

-изливање отиска и припремање
за израду кашике

Методе рада:

-правилна израда кашике

Метод практичног рада

-повезивање теоретских и

Демонстрација

практичних знања

дијалог

-повезивае клиничких и
лабораторијских фаза рада

443

Број часова
по
наставној
теми

20

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Облици рада:
Упознавање са
2.

Израда модела и међувилични односи

Индивидуални

материјалима и фазама

-Учешће у групном раду

Групни

рада и примена

-практична израда шаблона у

стечених теоријских

воску и сарадња са лекаром

Методе рада:

знања,као и

-мануелна спретност у новом

Метод практичног рада

прецизност и

материјалу и разумевање значаја

Демонстрација

руковање

загрижајне шаблоне

дијалог

25

инструментима и
апаратима
Облици рада:

3.

Самостално моделовање у воску

Индивидуални

Моделовање у воску пуних ливених

Оспособљавање

Смисао за естетику и процену

Групни

круница

ученика за рад са

-развијање компетенције за

Активна настава

воском и моделовање

моделовање на радном моделу и

зуба у природној

повезивање теорије и праксе у

Методе рада:

величини

изради ливених круна

Метод практичног рада

20

Демонстрација
дијалог
Облици рада:
Стицање основних

Завршавање круница уз

Индивидуални

координацију и надзор

Групни

444

Редни
број
теме

4.

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Завршни поступак у изради ливене

знања о фазама рада у

наставника

круне

изради једне круне

Стварање подстицаја за радI и

Фасетиране круне

Број часова
по
наставној
теми

Активна настава
45

развијање мануелних

Методе рада:

спретности у сам.раду

Метод практичног рада

Комплетна Израда круница на

Демонстрација

Оспособљавање

моделима за пацијенте
Израда фасетиране круне на

дијалог
Облици рада:

ученика за израду

радном моделу уз надзор

Индивидуални

фасетираних крунаI и

наставника

Групни

развијање свести о

Практична примена знања с

Активна настава

примени знања у

акцентом на естетску фасетуI

праксиI и повезивању

,као и компарација са ливеном

Методе рада:

са теоријом

круном

Метод практичног рада

30

Демонстрација
дијалог
Облици рада:

6.

Делимичне круне

-Израда делимичне круне на

Индивидуални

Оспособљавање

радном моделу уз надзор

Групни

ученика за израду

наставника

Активна настава

делимичних круна и

-Израда круница на висе модела

стицање основних

и у разним ситуацијама

Методе рада:

знања

-Стварање подстицаја за радI и

Метод практичног рада

445

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

развијање мануелних

Демонстрација

спретности,као и повезивање са

дијалог

Број часова
по
наставној
теми

теоријом
Облици рада:

Израда акрилатних фасета
7.

-Израда акр.фасете на радном

Индивидуални

Стицање основних

моделу уз надзор наставника

Групни

знања о свим фазама

-Моделовање фасете самостално

Активна настава

рада у изради

-Смисао за естетику и процену и

фасетиране круне и

развијање компетенције за

Методе рада:

оспособљавање за

моделовање,као и примена

Метод практичног рада

самостални рад

стеченог знања на реалном

Демонстрација

моделу

дијалог

446

25

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Фисна протетика-вежбе(блок настава)
Разред:други
Образовни профил:Зубни техничар
Број часова: 30
Наставник:Актив зубног смера

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање основних

-Разумевање начина израде

Облици рада:

знања у изради радних

модела

Индивидуални

модела,као и

-Усвајање теор.и пр.знања и

Групни

Израда радних модела за једноделне

оспособљавање за

израда модела уз помоћ

Активна настава

ливене круне

самостални рад

наставника

Обрада радних патрљака за ливене

-Самост.изливање модела и

Методе рада:

примена стечених знања у

Метод практичног рада

пракси и животу

Демонстрација

Стицање знања у теми

Разумевање начина обраде

дијалог
Облици рада:

обрада радних

патрљака

Индивидуални

патрљака и

-Усвајање теор.и пр.знања и рад

Групни

увежбавање ради

уз помоћ уз помоћ наставника

Активна настава

447

Број часова
по
наставној
теми

6

6

Редни
број
теме
2.

Назив наставне
теме
круне

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

самосталног извођења

-Самост.изливање модела и

радње

примена стечених знања у

Методе рада:

пракси и животу

Метод практичног рада

Број часова
по
наставној
теми

Демонстрација

3.

Оспособљавање за

-Разуме воскове и начин рада

дијалог
Облици рада:

моделацију у воску,као

-Препознаје моделе и прави

Индивидуални

и упознавање са

разлике између надокнада

Групни

материјалима

-Самостална моделација и

Активна настава

Моделација у воску једноделне

развијање ман.спретности

ливене круне

6
Методе рада:
Метод практичног рада
Демонстрација

4.

Стицање знања и

-Припрема на радном

дијалог
Облици рада:

вештина у поменутим

моделу,улагање и ливење уз

Индивидуални

фазама рада и

надзор наставника и разумевање

Групни

оспособљ.за сам.рад

процеса

Активна настава

Припрема за улагање,улагање и

-Препознаје основне

ливење круне

разлике,повезује предмете и

Методе рада:

материјале за рад

Метод практичног рада

-Стварање подстицаја за радI и

Демонстрација

448

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

развијање мануелних

Број часова
по
наставној
теми

дијалог

спретности,као и повезивање са
теоријом,сам.рад

5.

6.

Обрада и полирање круна

Израда модела за фасетиране круне

Стицање знања у теми

-Завршавање круница уз

Облици рада:

обрада и полирање

координацију и надзор

Индивидуални

круна и увежбавање

наставника

Групни

ради самосталног

-Стварање подстицаја за радI и

извођења радње

развијање мануелних

Методе рада:

спретности у сам.раду

Метод практичног рада

-Комплетна Израда круница на

Демонстрација

Оспособљавање за

моделима за пацијенте
Разумевање начина израде

дијалог
Облици рада:

сам.израду модела,као

модела

Индивидуални

и упознавање са

-Усвајање теор.и пр.знања и

Групни

материјалима и

израда модела уз помоћ

Активна настава

ситуацијама

наставника

6

6

-Самост.изливање модела и

Методе рада:

примена стечених знања у

Метод практичног рада

пракси и животу

Демонстрација
дијалог

449

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Моделовање у воску фасетиране
7.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Оспособљавање за

-Разуме воскове и начин рада

Облици рада:

моделацију у воску,као

-Препознаје моделе и прави

Индивидуални

и увежбавање рада са

разлике између надокнада

Групни

материјалима

-Самостална моделација и

Активна настава

круне

развијање ман.спретности

Број часова
по
наставној
теми

6
Методе рада:
Метод практичног рада
Демонстрација

Улагање и ливење фасетиране круне
8.

Стицање знања и

-Припрема на радном

дијалог
Облици рада:

вештина у поменутим

моделу,улагање и ливење уз

Индивидуални

фазама рада и

надзор наставника и разумевање

Групни

оспособљ.за сам.рад

процеса

Активна настава

-Препознаје основне
разлике,повезује предмете и

Методе рада:

материјале за рад

Метод практичног рада

-Стварање подстицаја за радI и

Демонстрација

развијање мануелних

дијалог

спретности,као и повезивање са
теоријом,сам.рад

450

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Обрада и полирање фасетиране круне

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

остваривања наставне
теме

Стицање знања и

-Завршавање круница уз

Облици рада:

вештина у поменутим

координацију и надзор

Индивидуални

фазама рада и

наставника

Групни

оспособљ.за сам.рад

-Стварање подстицаја за радI и

Активна настава

9.

развијање мануелних

Израда естетске фасете
10.

Исходи постигнућа ученика

по
наставној
теми

6

спретности у сам.раду

Методе рада:

-Комплетна Израда круница на

Метод практичног рада

моделима за пацијенте

Демонстрација

Стицање знања и

-Израда акр.фасете на радном

дијалог
Облици рада:

вештина у поменутим

моделу уз надзор наставника

Индивидуални

фазама рада и

-Моделовање фасете самостално

Групни

оспособљ.за сам.рад

-Смисао за естетику и процену и

Активна настава

развијање компетенције за

6

моделовање,као и примена

Методе рада:

стеченог знања на реалном

Метод практичног рада

моделуизраду ест.фасете

Демонстрација
дијалог

451

Број часова

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Верска настава
Разред: 2.
Образовни профил: мед сестра тех., фарм. тех., мед. сестра васпитач, физиотерапеутки тех., зубни тех
Број часова:35.
Наставник: Костадиновић Драгана

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме
Вера у Бога у Старом Завету

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Ученици упознају

-упознавање и разумевање појма

Облици рада:

Свето писмо Старог

слобода

индивидуални,

Завета, историјски

-разумеју смисао постојања

фронтални, групни

део, односе људи

човека и света

Методе рада: рад на

према Богу и

-разумеју феномен смрти,

тексту, хеур. Разговор,

заједници

смисао живота у заједници,

дијалошки

Један Бог је Отац – конкретна

Ученици треба да

однос са природом
-разумеју појам Бог, Свети

Облици рада:

личност

развију способност

Тројица, Свети Отац

индивидуални,

усменог и писменог

-разумеју појам савршенство

фронтални, групни

изражавања свог

-развијају однос према

Методе рада:

1.

452

Број часова
по
наставној
теми

4

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме

2.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

мишљења и осећања,

различитости

способност дијалога и

монолошка, дијалошка

Број часова
по
наставној
теми
13

демонстрације

толерантног односа
Старојелинско, фолисофско схватање

према различитости
Ученици правилно

-упознају се са смислом

Облици рада:

бића

дефинишу појмове:

постојања човека

индивидуални,

личност, јединство,

-разумеју људску слободу живот

фронтални, рад у

мноштво, слобода и

у заједници, феномену смрти,

паровима

љубав

однос са природом

Методе рада:

Ученици дефинишу

-упознају се са појмовима

монолошка, дијалошка
Облици рада:

правилне појмове

личности индивидуа

индивидуални,

личности и индивидуе

-примена стеченог знања

фронтални, рад у

3.

Личности и индивидуа

4.

и њихове разлике

паровима

6

2

Методе рада:
Ученици уочавају да је

-разумеју појам хришћанства и

Дијалошка, монолошка
Облици рада:

само човек у стању да

цркве

индивидуални,

уочи ограниченост

-развијају моралан и мудар

фронтални, групни

природе и њену

начин мишљења и живљења

Методе рада: хеур.

Православна иконографија као приказ

угроженост од небића
Ученици запажају да

--разумеју појам живописа и

Раѕговор, дискусија
Облици рада:

есхатолошког постојања света

је Литургија икона

црквеног сликарства

индивидуални,

Хришћанство и Црква

5.

453

4

Редни
број
теме

6.

Назив наставне
Теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

начина Божијег

-разумеју важност црквеног

фронтални

постојања

сликарства

Методе рада:

- Примена стеченог знања и

монолошка, дијалошка

креирања активности

454

Број часова
по
наставној
теми
5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних

наставних планова и програма
Назив предмета: Грађанско васпитање 2
Разред: II
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра – васпитач, физиотерапутски техничар, зубни техничар
Број часова: 35
Наставник: Новаковић Марина

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Основни појмови

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика са

-

Објашњава значење и

-

смисао људских права
Анализира и објашњава

-

однос права и вредности
Објашњава потребу и

појмом права и
међународним документима
о заштити права

значај права и правила у
-

учионици
Анализира и тумачи
основна међународна и

Облик рада:
-

Број часова
по
наставној
теми
6

Групни и рад у
пару

Метод рада:
-

Истраживачка

-

настава
Дискусија
Семинарски рад
Aктивна настава

-

домаћа документа из
2.

Врсте права и односи међу

Упознавање ученика са

правима

врстама права и природом

-

области људских права
Разликује врсте људских
права (лична, политичка,

455

Облик рада:
-

Групни и рад у

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
социјалноекономска,

пару

недељивост)

културна,здравствена

Метод рада:

-

права)
Објашњава целовитост и

-

Истраживачка

узајамну повезаност

-

настава
Дискусија
Семинарски рад
Рад на тексту
Радионице

људских права
Тумачи универзалност и
развојност људских права

Права и одговорности

Стицање знања о значају

-

одговорности одраслих и

однос права и

деце, као и поштовање
основних права и правила

Анализира и објашњава

-

одговорности
Процењује положај
појединца и друштвених

Облик рада:
-

права

456

Групни и рад у
пару

Метод рада:
-

Истраживачка

-

настава
Дискусија
Дијалошка

група са аспекта људских

по
наставној
теми

(универзалност, целовитост,

-

3.

остваривања наставне

Број часова

5

Редни
број
теме
4.

Назив наставне
теме
Кршење и заштита права

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Сагледавање значаја личног

-

ангажовања у заштити

посебне заштите права

сопствених права и права
других људи

Објашњава потребу

-

детета
Анализира механизме и
начине за заштиту

-

људских права –
Објашњава улогу
најзначајнијих
институција и процедуре

-

заштите људских права
Проналази примере и
показатеље остваривања
и заштите људских права

457

Облик рада:
-

Групни и рад у
пару

Метод рада:
-

Истраживачка

-

настава
Дискусија
Дијалошка
Семинарски рад
Радионице

Број часова
по
наставној
теми
6

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Планирање и извођење

Подстицање ученика на

акција

активну партиципацију у

-

својој локалној заједници-

животу школе.
Развијање вештина
планирања акције

Идентификује проблеме у

-

школи
Анализира изабране

-

проблеме, изучава их
Предлаже активности и
дискутује о њима са

-

члановима тима
Формулише циљеве и

-

кораке акције
Иницира активности,

-

прати их и оцењује их
Представља путем јавне
презентације нацрт акције
и резултате акције

458

Облик рада:
-

Групни и рад у
пару

Метод рада:
-

Истраживачка

-

настава
Дискусија
Дијалошка
Презентација
Радионице
Активна настава

Број часова
по
наставној
теми
12

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

459

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:српски језик и кљижевност
Разред:трећи
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар, физиотерапеутски техничар, медицинска сестра-васпитач
Наставник: Радић Маријана

Редни
број
теме
1.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Модерна

Упознавање ученика са

 наведе одлике правца,

одабраним књ. делима ради
сазнавања естетских чинилаца и

представнике и њихова дела


Oблици рада:
-фронтални облик
29

уочи и тумачи модерне

стваралачких поступака у

елементе у изразу и форми

Методе рада:

њиховој структури

књижевног дела

-монолошко- дијалошка
метода

 анализира одабрана дела, износи

-рад на тексту

запажања и ставове
2.

Међуратна и ратна

Развијање хуманистичког

књижевност

образовања на примерима наше
и европске књижевности

 наведе одлике праваца,
представнике и њихова дела
 наведе манифесте, књижевне

460

Облици рада:
-групни рад
33

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

покрете и струје у књижевности

Методе рада:

између два светска рата

-дијалошки метод

 успостави узајамни однос
књижевних дела и времена у

-дискусија
-текстуални метод

коме су настала
анализира одабрана дела, износи
3.

Лектира

Стварање читалачких навика и

запажања и ставове
 наведе одлике правца,

стицање уметничког укуса,
богаћење стваралачке маште



Облици рада:

представнике и њихова дела

-фронтални облик

уочи и тумачи модерне

-рад у пару

9

елементе у изразу и форми
књижевног дела

Методе рада:
-монолошко- дијалошка

 анализира одабрана дела, износи
запажања и ставове
4.

Jезик

Развијање језичке културе
ученика и утицај на језичко-

 препозна просте, изведене и
сложене речи

стилско писмено и усмено

примени основне принципе творбе

изражавањ

речи

метода
-дискусија
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
20

 препозна и одрeди вредност

461

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

лексеме

5.

Начин и поступак

Култура изражавања

Развијање језичке културе

Методе рад

 уме да се служи речницима

- дијалошка

наведе примере синонима,

-излагање

антонима, хомонима, жаргона…
 износи став, користи аргументе

Облици рада :

ученика и утицај на језичко-

и процењује опште и сопствене

-фронтални

стилско писмено и усмено

вредности у усменом и писаном

-групни рад

изражавање

изражавању
Методе рада:
-израда писмених задатака
-дијалошка метода
(дискусија)

462

14

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Енглески језик
Разред: 3
Образовни профил: медицинска сестра-техичар, фармацеутски техничар, медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Planet Earth

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање лексичких и

Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује у

фронтални, колективни,

знања као и оспосовљавање за

разговору на тему загађења и

групни,

комуникациу на тему еко

очувања животне средине која се

у пару

система и проблема у

тиче њега, служи се елементарним

окружењу.

вокабуларом који користи како у

Методе рада:

писменом тако и у усменом

комуникативна,

изражавању.

усмерена на садржај,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на задатак

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство,
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Број часова
по
наставној
теми
12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

посматра ствари глобално али
недовољно граматички и лексички
тачно.
Напредни ниво: активно учествује у
дужој комуникацији, исказује своје
мишење о конкретним и
апстрактним темама, дајући
сопствене предлоге, али не правећи
велики број грешака ни у једној од
2.

Human nature

Усвајање лексичких и

специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује у

фронтални, колективни,

знања као и оспосовљавање за

разговору о себи и својим односима

групни,

комуникациу на тему људске

са људима, служи се елементарним

у пару

природе и међусобних односа.

вокабуларом који користи како у
писменом тако и у усменом

Методе рада:

изражавању.

комуникативна,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на садржај,

информације, сналази се у

усмерена на задатак

непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство, увиђа
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

постојање другачијих односа али
недовољно граматички и лексички
тачно.
Напредни ниво: активно учествује у
дужој комуникацији, исказује своје
мишење о конкретним и
апстрактним темама не правећи
велики број грешака ни у једној од
3.

Up-to-date

Усвајање лексичких и

специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује у

фронтални, колективни,

знања као и оспосовљавање за

разговору на тему савременог

групни,

комуникациу на тему

образовања која се тиче њега, служи

у пару

модерног начина живота

се елементарним вокабуларом који

технологије и образовања.

користи како у писменом тако и у

Методе рада:

усменом изражавању.

Аудиолингвална,

Средњи ниво: разуме сложене

интерактивна, директна

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство,
коментарише образовање у другим
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

системима али недовољно
граматички и лексички тачно.
Напредни ниво: активно учествује у
дужој комуникацији, исказује своје
мишење о конкретним и
апстрактним темама, упоређује и
предлаже решења, не правећи
велики број грешака ни у једној од
4.

Work and leisure

Усвајање лексичких и

специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује у

фронтални, колективни,

знања као и оспосовљавање за

разговору на тему одабира

групни,

комуникациу на тему

сопствене каријере и могућности

у пару

слободних активности,

које му она нуди, служи се

одабира каријере и

елементарним вокабуларом који

Методе рада:

интеракције ова два.

користи како у писменом тако и у

комуникативна,

усменом изражавању.

усмерена на садржај,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на задатак

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство али
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

недовољно граматички и лексички
тачно.
Напредни ниво: активно учествује у
дужој комуникацији, исказује своје
мишење о конкретним и
апстрактним темама, анализира
додатне факторе који утичу на
одабир каријере као и слободних
активности, не правећи велики број
грешака ни у једној од специфичних
компетенција.
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Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:

физичко васпитање

Разред:

трећи

Образовни профил: медицинска сестра техничар, фармацеутски техничар, зубни техничар, козметичар и физиотерапеутски
техничар
Наставник:

Марија Бантулић
Број

Редни број

Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи и стандарди постигнућа

Начин и поступак остваривања

часова по

теме

теме

теме

ученика

наставне теме

наст.

 Именовати моторичке

 На почетку теме ученике упознати

теми
6

моторичких способности и

способности које треба

са циљевима и исходима наставе /

теоријских знања

развијати и која су средства и

учења, планом рада и начинима

неопходних за самостални

методе за њихов развој;

оцењивања;

Општа физичка
1

припрема

 Развој и усавршавање

рад на њима;

 Применити (изводити)

 Током реализације часова

адекватна средства за развој и

физичког васпитања давати

усавршавање моторичких

информације о томе које вежбе

способности из: вежби

позитивно утичу на статус

обликовања, атлетике,

њиховог организма, с обзиром на

гимнастике, пливања и

карактеристике њихове професије,

спортских игара за развој:

а које негативно утичу на здравље;
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снаге, брзине, гипкости,

 Ученици који похађају

спретности и окретности.

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.
Атлетика
2

 Формирање позитивних

 Кратко описати основне

 Настава се реализује у циклусима

психосоцијалних образаца

карактеристике и правила

који трају приближно 10-12

понашања;

спортске гране атлетике,

часова (узастопних). Наставнику

гимнастике и спортске гране-

физичког васпитања је остављено

дисциплина које се уче.

да, зависно од потреба, прецизира

 Примена стечених умења,
знања и навика у
свакодневним условима
живота и рада;
 Естетско изражавање
покретом и доживљавање

 Демонстрирати – вежбе и

трајање сваког циклуса, као и
редослед њиховог садржаја.

технике атлетских дисциплина
и вежби на справама и тлу које
се уче (поседовати вештину)
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Садржаји програма усмерени су

12

естетских вредности
покрета и кретања;
 Усвајање етичких
вредности и подстицање
вољних особина ученика;
 Повезивање моторичких

 Детаљније описати правила

на: развијање физичких

спортске гране за коју показује

способности; спортско-техничко

посебан интерес, за коју школа

образовање; повезивање физичког

има услове.

васпитања са животом и радом.

 Објаснити због којих је
карактеристика физичког



Годишњи план, програм и

задатака у целине; Увођење

васпитања важно да активно

распоред кросева, такмичења, и

ученика у организовани

учествује у процесу наставе и

других облика рада утврђује се на

систем припрема за

да самостално спроводи

почетку школске године на

школска такмичења, игре,

одређен програм физичке и

наставничком већу, на предлог

сусрете и манифестације;

спортске активности.

стручног већа наставника

 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,
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физичког васпитања.

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.
Спорт по избору
3

 Избор спортских грана,

 самостално бира физичку,

 Теоријска настава се реализује у

спортско-рекреативних или

односно спортску активност и

учионици или у сали,

других кретних активности

изводи је у окружењу у коме

истовремено са практичном

као трајног опредељења за

живи.

наставом;

њихово свакодневно
упражњавање;

 Препозна нетолерантно

 Практична настава реализује се на

понашање својих другова и

спортском вежбалишту (сала,

реагује на њега, шири дух

спортски отворени терени, базен,

организовани систем

пријатељства, буде истрајан је у

клизалиште, скијалиште).

припрема за школска

својим активностима.

 Увођење ученика у
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 Садржаји програма усмерени су
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такмичења, игре, сусрете и
манифестације

 Се правилно односи према

на: развијање физичких

окружењу у којме вежба,

способности; спортско-техничко

рекреира се и бави се спортом,

образовање; повезивање физичког

што преноси у свакодневни

васпитања са животом и радом.

живот
Учествује на школском такмичењу
и у систему школских спортских
такмичења
Вежбе на справама
4

и тлу

 Естетско изражавање

 Објаснити да покрет и кретање,

 Одељење се не дели приликом

покретом и доживљавање

без обзира на то којој врсти

естетских вредности

физичке,односно спортске

покрета и кретања;

активности припадају, имају

групама, у зависности од

своју естетску

карактера методске јединице која

вредности и подстицање

компоненту(лепота извођења,

се реализује. Уколико је потребно,

вољних особина ученика;

лепота доживљаја).

нарочито за вежбе из корективне

 Усвајање етичких

 Повезивање моторичких
задатака у целине; Увођење
ученика у организовани

 Ученик ужива у извођењу
покрета и кретања.
 Ученик наводи основне

систем припрема за

олимпијске принципе и

школска такмичења, игре,

примењује их на школским

сусрете и манифестације;

спортским такмичењима и у
слободном времену.

 Развијање елемената ритма
у препознавању целина:

 Препознаје нетолерантно
понашање својих другова и
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реализације;
 Настава се изводи фронтално и по

гимнастике, приступ је
индивидуалан.
 Садржаји програма усмерени су
на: развијање физичких
способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.

12

рад-одмор; напрезање-

реагује на њега, шири дух

релаксација; убрзање-

пријатељства, истрајан је у

успоравање;

својим активностима.
 Има правилан однос према
окружењу у којем вежба,
рекреира се и бави се спортом.

Народне игре и
5

плесови

 Формирање позитивних

 Жели да се бави физичким,

 Настава се изводи фронтално и по

психосоцијалних образаца

односно спортским

групама, у зависности од

понашања;

активностима, пошто сагледава

карактера методске јединице која

(детектује) позитивне

се реализује. Уколико је потребно,

знања и навика у

карактеристике физичке и

приступ је индивидуалан.

свакодневним условима

спортске активности - њихове

живота и рада;

позитивне утицаје на здравље,

који трају приближно 10-12

дружење и добро расположење;

часова (узастопних). Наставнику

 Примена стечених умења,

 Естетско изражавање
покретом и доживљавање

 Комуницира путем физичких

 Настава се реализује у циклусима

физичког васпитања је остављено

естетских вредности

односно спортских активности

да, зависно од потреба, прецизира

покрета и кретања;

са својим друговима и ужива у

трајање сваког циклуса, као и

дружењу и контактима;

редослед њиховог садржаја.

 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

473

8

физичке,односно спортске
активности припада, има своју
естетску компоненту (лепота
извођења, лепота доживљаја);
 Ужива у извођењу покрета и
кретања;
Тестирање
6

 Стицање моторичких

 Демонстрирати – вежбе и

 Настава се изводи фронтално и по

умења (вештина) и

технике атлетских дисциплина

групама, у зависности од

теоријских знања

и вежби на справама и тлу које

карактера методске јединице која

неопходних за за њихово

се уче (поседовати вештину)

се реализује. Уколико је потребно,

усвајање;

 Детаљније описати правила

нарочито за вежбе из корективне

 Мотивација ученика за

спортске гране за коју показује

гимнастике, приступ је

бављењем физичким

посебан интерес, за коју школа

индивидуалан.

активностима;

има услове.

 Формирање позитивних

 Жели да се бави физичким,

 Практична настава реализује се на
спортском вежбалишту (сала,

психосоцијалних образаца

односно спортским

спортски отворени терени, базен,

понашања;

активностима, пошто сагледава

клизалиште, скијалиште).

 Примена стечених умења,

(детектује) позитивне

 Праћење напретка ученика у

знања и навика у

карактеристике физичке и

физичком васпитању се обавља

свакодневним условима

спортске активности - њихове

сукцесивно у току читаве школске

живота и рада;

позитивне утицаје на здравље,

године, на основу методологије

дружење и добро расположење;

праћења, мерења и вредновања

 Сагледа негативне утицаје
савременог начина живота
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ефеката у физичком васпитању –
стандарди за оцењивање

6

(пушење, дрога, насиље,

физичких способности ученика и

деликвентно понашање) и буде

постигнућа у спортским играма

свестан да је физичким,

 Школа организује и спроводи

односно спортским

спортска такмичења, као

активностима могуће

јединствени део процеса наставе

предупредити негативне

физичког васпитања.

утицаје;

спортска такмичења организују се

 Комуницира путем физичких

у оквиру радне суботе и у друго

односно спортских активности

време које одреди школа.

са својим друговима и ужива у

Међушколска спортска такмичења

дружењу и контактима;

организују се у оквиру календара

 Доводи у везу свакодневни

које одреди Савез за школски

живот и способност за учење и

спорт и олимпијско васпитање

практичан рад са физичким

Србије, које је уједно и

односно спортским

организатор ових такмичења.

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
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естетску компоненту (лепота
извођења, лепота доживљаја);
 Ужива у извођењу покрета и
кретања;
 Наводи основне олимпијске
принципе и примењује их на
школским спортским
такмичењима и у слободном
времену;
 Препозна нетолерантно
понашање својих другова и
реагује на њега, шири дух
пријатељства, буде истрајан је у
својим активностима.
 Се правилно односи према
окружењу у којме вежба,
рекреира се и бави се спортом,
што преноси у свакодневни
живот
 Учествује на школском
такмичењу и у систему
школских спортских такмичења
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
физика

Разред: 3
Образовни профил:сви
Наставник:Каравесовић Ружица ,Траиловић Марина

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Електромагнетизам

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање знањао :

Ученици треба да знају:

-појму магнетног

-изворе магнетног поља,

Монолошко-дијалошка

поља;-изворима и

-силе у магнетном пољу;

метода;

карактеристичним

-величине којима се магнетно

-рачунски задаци;

величинама магнетног

поље описује,

-огледи;

поља

-појам и законе електромагнетне

-компјутерске анимације

,-карактеристикама

индукције

Број часова
по
наставној
теми

12

електромагнетне
2.

Механичке осцилације

индукције
Схватање појма

Ученици морају да знају:

механичких

-шта је осцилаторно кретање

Комбинована метода

осцилација;

-дефинишу основне величине

-рачунски задаци

Код осцилација

-лабораторијске вежбе

-дефинисње сила

1

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

карактеристичних

-дефинишу врсте осцилација

величина код

-објасне осцилације

осцилација;

математичког клатна

Број часова
по
наставној
теми

-компјутерске анимације

-примена код
математичког клатна

3.

4.

Електричне осцилације

Механички таласи

Схватање појма

Ученици морају да знају :

озатвореном

-појам електричних осцилација

осцилаторном колу;

И извор истих

Монолошко-дијалошка

-дефинисање

-карактеристике LC-кола

метода

наизменичне струје;

-да опишу својства наизменичне

-рачунски задаци

-појам реактивних

струје

-компјутерске анимације

отпора;

-карактеристистике RLC-кола

Усвајање знања о:

итрансформатора
Ученици ће схватити :

Монолошко-дијалошка

-појму и врстама

-како настају механички

метода

механичких таласа и

таласи,њихове поделе као и

-израда задтака

законима код њих

карактеристичне величине

-демонстрациони огледи

-појам звука и

-шта је звук и којим се

-лаборакоријске вежбе

2

8

9

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Електромагнетни таласи

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

карактеристичне

величинама описује

величине код звука

-примену ултразвука у

-Доплеров ефекат
Појам

медицини
Ученици ће:

електромагнетног

-да разликују електомагнетно

-Комбинована метода

поља и таласа;

поље од таласа

-израда рачунских

-извори

-да знају спектар

задатака

електромагнетних

електромагнетних таласа

Лабораторијске вежбе

таласа;

-да знају да је светлос врста

-компјутерске анимације

-основни закони

електромагнетних таласа и њене

геометријске оптике

особине

-основе таласне

-да знају да примене законе

оптике

одбијања и преламања на

Број часова
по
наставној
теми

Компјутерске анимације

30

огледала и сочива
-да знају појаве које потврђују
таласну природу светлости
укупно

3
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
Назив предмета: Биологија (теорија)
Разред: трећи
Образовни профил: Медицинска сестра техничар, педијатриска сестра техничар,физиотерапеутски техничар и зубни техничар
Наставник: Мирјана Вучковић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Основи молекуларне

Да ученици стекну нова и

биологије

прошире постојећа знања

Исходи постигнућа ученика
Да ученици:

Облик рада:

Дефинишу и препознају

-

у паровима

о структури и синтези

појмове нуклеинских

-

групни

органских молекула који

киселина и протеина.

-

фронтални

директно или индиректно

-

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

-

Опишу и објасне

Методе:

учествују у преношењу и

структуру и улогу

-

реализацији наследних

нуклеинских киселина и

информација.

протеина.
-

Класификују и прикажу
процесе везане за грађу и
синтезу нуклеинских
киселина и протеина.

-

4

Класификују и категоришу

монолошкодијалошка

-

илустративнодемонстративна

Број часова
по
наставној
теми
20

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

процесе везане за улогу и
синтезу нуклеинских
киселина и протеина.
2.

Механизми наслеђивања

Да ученици стекну нова и
прошире постојећа знања

Да ученици:
Препознају, наброје и

-

у паровима

о хромозомима,

обележе хромозоме, типове

-

групни

принципима

наслеђивања и поремећаје

-

фронтални

наслеђивања,типовима

на наследном материјалу.

Методе:

наслеђивања, променама

-

Облик рада:

-

Опишу, објасне и

на генима и хромозомима

преформулишу

и знања из хумане

дефиниције о структури,

генетике.

физиолошким и

-

дијалошка
-

илустративнодемонстративна

-

Панел дискусија

хромозома. протеина.

-

Излагање новина

Уопште прикажу и провере

-

Демонстрација

и патолошких стања на
хромозомима.
Упореде и аргументују
резултате анализе промена

5

монолошко-

патолошким стањима

вероватноћу физиоложких

-

-

наученог

35

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

на хромозомима.
3.

Органски принципи органске

Да ученици стекну нова

еволуције

знања и развију

Да ученици:
-

Облик рада:

Препознају и опишу развој

-

у паровима

дијалектичко мишљење о

биљног и зивотињског

-

групни

еволуцији зивог света на

света на Ѕемљи и значај

-

фронтални

Земљи.

спољашњег фактора у
еволуционим процесима.
-

Земљи
Групишу и прикажу
факторе и процесе током
еволуције живе материје.
-

Представе и оцене значеј
еволуционих процеса на
Земљи.

6

-

Објасне и групишу
еволуционе процесе на

-

Методе:
монолошкодијалошка
-

илустративнодемонстративна
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Математика
Разред: трећи
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Радованка Вукосављевић
Редни

Начин и поступак

број

Назив наставне

теме

теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа

остваривања наставне

Број часова

ученика

теме

по
наставној

1.

Полиедри

Ученици треба да науче да

за оцену 2 ученик треба да зна

Кроз рад на часу

израчунају површину и

обрасце и да решава основне

коришћењем

запремину призме, пирамиде

задатке уз помоћ наставника; за

комбинованиф метода и

и зарубљене пирамиде и да

3 треба да уочава везе између

облика рада, кроз израду

знају да примене на

елемената и да их користи; за 4

домаћих задатака и

практичним задацима

да зна да примени знање у

вежби

решавању проблема; за 5- да је
потпуно систематизовао
градиво и да испољава
креативност током рада

7

теми
15

2.

Обртна тела

Ученици треба да науче да

Кроз рад на часу

израчунају површину и

коришћењем

запремину ваљка, купе,

за оцену 2 ученик треба да зна

комбинованиф метода и

зарубљене купе и лопте и да

обрасце и да решава основне

облика рада, кроз израду

знају да примене на

задатке уз помоћ наставника; за

домаћих задатака и

практичним задацима

3 треба да уочава везе између

вежби

11

елемената и да их користи; за 4
да зна да примени знање у
решавању проблема; за 5- да је
потпуно систематизовао
градиво и да испољава
3.

Аналитичка геометрија у равни

Ученици треба да стекну

креативност током рада
за оцену 2 ученик треба да зна

Кроз рад на часу

основна знања из аналитичке

обрасце и да решава основне

коришћењем

гометрије, да уоче везу

задатке уз помоћ наставника; за

комбинованиф метода и

алгебре и геометрије и да

3 треба да уочава везе између

облика рада, кроз израду

знају да примене знање на

елемената и да их користи; за 4

домаћих задатака и

изради задатака

да зна да примени знање у

вежби

22

решавању проблема; за 5- да је
потпуно систематизовао
градиво и да испољава
4

Низови

Ученици треба да науче појам

креативност током рада
за оцену 2 ученик треба да зна

Кроз рад на часу

низа и да науче њихово

формуле и да решава основне

коришћењем

задатке уз помоћ наставника; за

комбинованиф метода и

коришћење

8

10

3 треба да уочава везе између

облика рада, кроз израду

елемената и да их користи; за 4

домаћих задатака и

да зна да примени знање у

вежби

решавању проблема; за 5- да је
потпуно систематизовао
градиво и да испољава
креативност током рада

9

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Социологија
Разред: 3.
Образовни профил: фарм. тех., пед. сестра тех., физиотерапеутки тех., зубни тех.
Број часова: 70
Наставник: Десанка Јешић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Социолошки приступ друштву

1.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Упознавање и

- разумевање и самостално

Облици рада:

овладавање основним

закључивање о различитим

индивидуални,

социолошким

врстама друштвених појмова

фронтални

појмовима

- уочавање проблема кроз

групни

- Развијање свести о

разговор о идентитету и

Методе рада:

начину повезаности

разликама

монолошко – дијалошка,

појединца, друштва и

текстуална,

културе

демонстративна

10

Број часова
по
наставној
теми

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Друштвена структура и друштвене

Развијање критичког и

Упознавање и разумевање

Облици рада:

промене

ангажованог става

структуре друштва.

индивидуални,

према друштву и

Разумевање важности дијалога и

фронтални,

друштвеним

уочавање значаја правилног

групни, рад у паровима

институцијама.

комуницирања са окружењем

Методе рада:

2.

Основне области друштвеног живота

3.

Начин и поступак

Формирање мишљења

монолошко – дијалошка,

о постојању

текстуална,

друштвених

истраживачка, активна

неједнакости
Стицање

Разумевање улоге људског

настава дискусија
Облици рада:

применљивих и

фактора у промени друштва и

индивидуални,

функционалних знања

разумевање покретачких снага

фронтални,

о друштвеним

развоја људског друштва.

групни, рад у паровима

појавама.

Развијање културе дијалога и

Методе рада:

Формирање

толеранције и упознавање са

монолошко – дијалошка,

аутономног и

оплемењујућом улогом културе

текстуална,

вредносног система и

истраживачка,

проширивање опште

демонстративна,

11

Број часова
по
наставној
теми

23

25

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
културе

4.

остваривања наставне

Број часова
по
наставној
теми

активна настава

Појаве и проблеми савременог

Упознавање и

Упознавање са факторима који

Облици рада:

друштва

овладавање основним

образују самосталну, креативну

групни, индивидуални,

социолошким

и васпитану личност.

фронтални

појмовима и појавама

Уочавање проблема и развијање

Методе рада:

и проблемима

свести о активном учешћу у

Монолошко –

савременог друштва.

решавању проблема

дијалошка, текстуална.

Развијање активног

истраживачка,

односа према

презентација, дискусија

решавању друштвених
проблема

12

12

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравстена нега-теорија
Разред: III/1
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар
Наставник: Светлана Букумира
Број часова: 35
Број
Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне теме

Увод у здравствено

Упознавање ученика са

-Дефинише појам здравственог

-Облици

васпитање

дефиницијом здравственог

васпитања

рада:фронтални,групни

васпитања,циљевима и

-Повезује здравствено васпитање са

-Методе рада: монолошко

принципима здравствено-

другим

дијалошка,објашњавање,показ

васпитног рада. Значај и улога

наукама(педагогија,психологија, и сл.)

ивање

медицинске сестре у

-Прави план здравствено васпитног

здравственом васпитаљу и

рада

Методологија

просвећивању.
Упознавање ученика са

-Дефинише методе здравствено-

-Облици рада

здравствено

методама здравствено-

васпитног рада

групни,фронтални

васпитног рада

васпитног рада

-Препознаје значај породице у

,презентација

13

часова
по
наставн
ој теми
2

5

Број
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне теме

часова
по
наставн
ој теми

Стицање знања о значају

здравствено- васпитном раду

-Методе рада:

породице у здравствено-

-Примењује нове методолошке

показивање,објашњавање,разг

васпитном раду

приступе у здравствено- васпитном

овор

Стицање знања о новим

раду

методолошким приступима у
3.

4.

Очигледна

здравствено- васпитном раду
Стицање знања о врстама

-Препознаје здравствено- васпитна

-Облици рада: активна настава

здравствено

здравствено- васпитних

средства

-Методе рада: монолошко

васпитна средства

средстава,садржају,стицање

-Прави разлике између њих

дијалошка,објашњавање,показ

знања о новим здравствено

познаје нова здравствено- васпитна

ивање

васпитним средствима

средства и користи мултимедијалну

(мултимедијална

презентацију и е-mail

Специјални део:

презентација,билборди,е-mail)
Стицање знања о улози

-Препознаје негативне појаве у

-Облици рада групни

здравствено

здравственог радника у

друшственој заједници,примењује план

-Методе рада: монолошко

васпитни рад са

отклањању негативних појава у

и програм здравствено- васпитног рада

дијалошка,објашњавање,разго

појединим

друштвеној заједници.

групацијама

Упознавање ученика са

становништва

здравственим васпитањем у

вор

здравственим установамаи ван

14
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7

Број
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне теме

часова
по
наставн
ој теми

болничким условима
5.

6.

7.

Здравствено

Стицање знања у опхођењу са

-Прави план здравствено- васпитног

-Облици

васпитни рад са

оболелима од ТБЦ и члановима

рада са оболелима од ТБЦ

рада:фронтални,групни,индив

оболелима од

породице оболелог

-Примењује мере превенције од ТБЦ

идуални

туберкулозе и

-Методе рада: монолошко

члановима

дијалошка,објашњавање,разго

породице оболелог
Здравствено-

Стицање знања о узроццима и

-Препознаје знаке и симптоме

вор
-Облици рада: активна настава

васпитни рад са

спречавању менталних

менталних оштећења

-Методе рада:

ментално

оштећења

-Примењује правилан однос према

показивање,објашњавање,разг

оштећеним особама
Здравствено

Упознавање ученика са

ментално оштећеним особама
-Препознаје проблем алкохолизма и

овор
-Облици рада

васпитни рад на

последицама алкохолизма као

његовог утицаја на породицу и околину

групни,фронтални

решавању

болести зависности

-Образлаже значај лечења од

,презентација

алкохолизма

-Методе рада:

проблема
алкохолизма
8.

2

2

показивање,објашњавање,разг

Здравстено

Стицање знања о врстама дроге

--Препознаје проблем наркоманије и

овор
-Облици рада

васпитни рад на

и последицама конзумирања

њеног утицаја на породицу и околину

групни,фронтални

-Образлаже значај

,презентација

решавању

2

15

2

Број
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне теме

часова
по
наставн
ој теми

9.

проблема

примарне,секундарне и терцијарне

- Методе рада: монолошко

наркоманије

превенције наркоманије

дијалошка,објашњавање,разго

Здравствено-

Стицање знања о штетном

-Препознаје проблем штетног дејства

вор
-Облици рада групни

васпитни рад на

дејству никотина на здравље

пушења

-Методе рада:

решавању

човека

-Прави план у спровођењу здравствено

показивање,објашњавање,разг

васпитног рада у одвикавању од ове

овор

проблема пушења
10.

Здравстено-

Стицање знања о правилно

негативне навике
-Примењује мере правилне неге

-Облици рада

васпитни рад са

хигијенско-дијететском режиму

нмепокретних и ограничено покретних

групни,фронтални

хроничним

код хроничних болесника

лица

,презентација

-Наводи значај здравствено васпитног

-Методе рада: монолошко

рада са оболелима од СИДЕ

дијалошка,објашњавање,разго

-Схвата значај редовне здравствене

вор

болесницима

контроле хроничних болесника

16
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5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних

наставних планова и програма
Назив предмета:Здравствена нега 3-блок настава
Разред:III/1
Образовни профил:Медицинска сестра-техничар
Наставник: Светлана Букумира,Драгана Рончевић,Мира Белопавловић
Број
Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова

остваривања наставне

по

теме

наставн
ој теми
6

Методе здравствено-васпитног

-Осбособљавање ученика за

-Показује знање и практичне

--Облици рада:

рада. Здравствено васпитна

спровођење здравствено

вештине у спровођењу

групни,индивидуални,рад

средсзва раѕличита по

васпитног рада

здравствено-васпитног рада

у пару

садржају и намени. Значај

-Стицање и развијање вештине

-Познаје начин правилне

-Методе практичних

познавања техника

комуникације

комуникације

радова

комуникације

-Стицање и развијање вештина

-Активно учествује у тимском

при иѕради здравствено

раду

васпитних средстава
-Оспособљаваље ученика за

-Правилан однос према

Здравствено-васпитни рад са

17

--Облици рада:

6

Број
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова

остваривања наставне

по

теме

наставн
ој теми

ментално оштећеним особама

3.

здравствено-васпитни рад са

ментално оболелима,активно

групни,индивидуални,рад

ментално оштећеним особама

учешће ученика у раду

у у пару

установа за ментално оболела

-Методе практичног
извођења
-Облици рада:

Здравствено-васпитни рад на

-Развијање хуманог односа код

лица
-Спровођење здравствено-

решавању проблема

ученика према оболелима од

васпитног рада у лечењу

Групни,индивидуални,рад

алкохолизма

алкохолизма

алкохоличара

у у пару

-Оспособљавање за здравствено-

-Учешће у тимском раду у

-Методе практичног

васпитни рад са оболелима и

лечењу алкохолизма

извођења,показивања

6

члановима породице оболелих

4.

Здравствено-васпитни рад на

-Оспособљавање ученика за

-Практична примена

- Облици рада:

решавању проблема

здравствено васпитни рад са

здравствено-васпитног рада у

Групни,индивидуални,рад

наркоманије

оболелима од наркоманије

спровођељу

у у пару

-Хумани однос ученика према

примарне,секундарне и

-Методе објашњавања и

оболелима од наркоманије

терцијарне превенције од

практичног показивања

наркоманије

18

6

Број
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова

остваривања наставне

по

теме

наставн
ој теми

-Учешће у тимском раду у
5.

Увежбавање здравствено-

-Стицање знања и развијање

лечењу од наркоманије
-Познаје и показује знање у

-- Облици рада:

васпитних техника код

вештина у спровођењу

техникама здравствено-

Групни,индивидуални,рад

оболелих од СИДЕ

здравствено васпитног рада код

васпитног рада код оболелих

у у пару

оболелих од СИДЕ

од СИДЕ

-Методе практичних

-Примена радионице у

радова,разговора,описива

зравствено- васпитном раду

ње и образлагање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Инфектологија са негом
Разред: III, IV
Образовни профил: медицинска сестра –техничар, педијатријска сестра – техничар, медицинска сестра- васпитач
Наставник: Радичевић Др Горица
Број часова: 70

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Увод

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних знања

- Практична примена

Облик рада: фронтални

о епидемиологији

стеченог знања

и групни

инфективних болести

- Учешће у превенцији

Метода рада:

инфективних болести

монолошко-дијалошка,

- Оспособљавање за

рад на тексту

Број часова
по
наставној
теми
4

спровођење мера заштите

2.

Општа инфектологија

Схватање социо-

- препознавање општих

Облик рада: фронтални

медицинског значаја

симптома

и рад у пару

20

10

Редни
број
теме

3.

4.

5.

Назив наставне
теме

Респираторне инфекције

Цревне инфекције

Векторска обољења

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

инфеклтивних болести

- Предузимање мера на

Метода рада: дијалошка,

Стицање основних знања

заштити и спречавању

дискусија и рад на

о клиничким

ширења болести

тексту

карактеристикама
Стицање знања о

- Оспособљавање ученика за

Облик рада: фронтални

путевима преношења и

практичну примену знања са

и индивидуални

мерама заштите од

циљем спровођења мера

Метода рада:

најчешћих респираторних

личне заштите у свом

монолошко-дијалошка,

инфекција

професионалном раду ради

рад на тексту

Стицање знања о

спречавања ширења болести
Оспособљавање ученика за

Облик рада: фронтални

путевима ширења и

реализацију основних

и индивидуални

мерама заштите

метода здравствено

Метода рада:

васпитног рада у циљу

монолошко-дијалошка,

спречавања цревних

предавања и дискусија

Усвајање основних знања

инфекција
Оспособљавање у ченика за

Облик рада: фронтални

о путевима преношења и

практичну примену стечених

и индивидуални

заштитним мерама

знања

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
предавања и дискусија

21

Број часова
по
наставној
теми

18

13

6

Редни
број
теме
6.

7.

Назив наставне
теме
Антропозоонозе

Посебне заразне болести

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање знања о

Оспособљавање у ченика за

Облик рада: фронтални

болестима које се могу

практичну примену стечених

групни и индивидуални

пренети са животиње на

знања у реализацији

Метода рада: рад на

човека; мере заштите од

здравственоваспитног рада

тексту, дијалошка,

истих
Стицање знања о

Оспособљавање у ченика за

предавања (трибине)
Облик рада: фронтални

посебним болестима

практичну примену стечених

групни и индивидуални

знања у реализацији

Метода рада: рад на

здравственоваспитног рада

тексту, дијалошка,
предавања (трибине)

22

Број часова
по
наставној
теми
13

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Интерна медицина са негом (теорија)
Разред: III/1
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар
Наставник:
Број часова: 70
Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Општи део

Обољење респираторног система
2.

Циљеви
наставне теме
-Стицање
знања о значају ових
обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
Оспособљавање
ученика
за
препознавање
симптома и знакова
ових обољења
-Стицање
знања о значају ових
обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
Оспособљавање
ученика
за
препознавање
симптома и знакова
ових обољења

Исходи постигнућа
ученика
Препознавање
симптома и знакова обољења
-Учешће у постављању
правилне дијагозе болести

Облици рада:
-индивидуални
-фронтални
4
Методе рада:
-монолошко
дијалошка

Препознавање
симптома и знакова обољења
респираторног систем-а
-Учешће у постављању
правилне дијагозе болести

23

Бро
ј часова по
наставној
теми

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

–

Облици рада:
-индивидуални
-фронтални
Методе рада:
-монолошко
дијалошка

18
–

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Обољење КВ система
3.

4.

5.

Обољења крви и крвотворних
органа

Обољења неправилне исхране

Циљеви
наставне теме
-Стицање
знања о значају ових
обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
Оспособљавање
ученика
за
препознавање
симптома и знакова
ових обољења
Стицање знања о значају
ових обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
-Оспособљавање ученика
за препознавање
симптома и знакова ових
обољења
Стицање знања о значају
ових обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
-Оспособљавање ученика
за препознавање
симптома и знакова ових
обољења

Исходи постигнућа
ученика

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

Бро
ј часова по
наставној
теми

Препознавање
Облици рада:
симптома и знакова обољења КВ
-индивидуални
система
-фронтални
-Учешће у постављању
правилне дијагозе болести
Методе рада:
-Процена и спровођење
-монолошко
–
поступака код КВ система
дијалошка

-Препознавање симптома и
знакова обољења крви и
крвотворних органа
-Учешће у постављању
правилне дијагнозе болести
-Процена и спровођење
поступака код болести крви и
крвотворних органа
-Препознавање симптома и
знакова неправилне исхране
-Учешће у постављању
правилне дијагнозе болести
-Процена и спровођење
поступака код неправилне
исхране

24

21

Облици
рада:
-индивидуални
-фронтални
Методе
рада:
-монолошко – дијалошка
Облици рада :
-Индивидуални
-Фронтални
Методе рада :
-монолошко – дијалошка

17

3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви
наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

25

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

Бро
ј часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Интерна медицина са негом (теорија)
Разред: III/1
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар
Наставник:
Број часова: 70
Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Општи део

2.
Обољење респираторног система

Циљеви
наставне теме
-Стицање
знања о значају ових
обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
Оспособљавање
ученика
за
препознавање
симптома и знакова
ових обољења
-Стицање
знања о значају ових
обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
Оспособљавање
ученика
за
препознавање
симптома и знакова
ових обољења

Исходи постигнућа
ученика
Препознавање
симптома и знакова обољења
-Учешће у постављању
правилне дијагозе болести

Облици рада:
-индивидуални
-фронтални
4
Методе рада:
-монолошко
дијалошка

Препознавање
симптома и знакова обољења
респираторног систем-а
-Учешће у постављању
правилне дијагозе болести

26

Бро
ј часова по
наставној
теми

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

–

Облици рада:
-индивидуални
-фронтални
Методе рада:
-монолошко
дијалошка

18
–

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Обољење КВ система

4.
Обољења крви и крвотворних
органа

5.
Обољења неправилне исхране

Циљеви
наставне теме
-Стицање
знања о значају ових
обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
Оспособљавање
ученика
за
препознавање
симптома и знакова
ових обољења
Стицање знања о значају
ових обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
-Оспособљавање ученика
за препознавање
симптома и знакова ових
обољења
Стицање знања о значају
ових обољења и фактора
који утичу на њихов
настанак
-Оспособљавање ученика
за препознавање
симптома и знакова ових
обољења

Исходи постигнућа
ученика

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

Бро
ј часова по
наставној
теми

Препознавање
Облици рада:
симптома и знакова обољења КВ
-индивидуални
система
-фронтални
-Учешће у постављању
правилне дијагозе болести
Методе рада:
-Процена и спровођење
-монолошко
–
поступака код КВ система
дијалошка

-Препознавање симптома и
знакова обољења крви и
крвотворних органа
-Учешће у постављању
правилне дијагнозе болести
-Процена и спровођење
поступака код болести крви и
крвотворних органа
-Препознавање симптома и
знакова неправилне исхране
-Учешће у постављању
правилне дијагнозе болести
-Процена и спровођење
поступака код неправилне
исхране

27

21

Облици
рада:
-индивидуални
-фронтални
Методе
рада:
-монолошко – дијалошка
Облици рада :
-Индивидуални
-Фронтални
Методе рада :
-монолошко – дијалошка

17

3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви
наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

28

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

Бро
ј часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Интерна медицина са негом (вежбе)
Разред: III/1
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар
Наставник: Букумира Светлана, Рончевић Драгана, Стојановић Јелена
Број часова: 105
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи и постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Организација рада на интерном

Развијање коректног

-наводи састав интерног

Облици рада:

одељењу

односа према

одељења

-индивидуални

болесницима и особљу

-практична реализација мера

-групни

Упознавање са

личне заштите на интерном

Методе рада:

специфичностима рада на

одељењу

-монолошко-дијалошка

интерном одељењу

-учешће у припреми

-демонстративна

болесничке собе за визиту

-метода практичних

-демонстрација активности

радова

медицинске сестре у погледу

-амбијентална

медицинске документације и

29

Број часова
по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи и постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

пријема болесника на интерно
одељење
-Практично реализује узимање
крви са антикоагулантним
средством за лабораторијске
анализе

2.

-објашњава начин припреме

Облици рада:

Нега,дијагностички и терапијски

Развијање мануелних

болесника за дијагностичке

-индивидуални

поступци оболелих од болести

вештина при обављању

процедуре

-групни

респираторног система

медицинско техничких

-разликује припрему болесника

-рад у паровима

радњи

за различита снимања

Методе рада:

Стицање знања о

-реализација активности

-дијалошка

основним принципима

медицинске сестре у оквиру

-демонстративна

рендгенске,ендоскопске

терапијских процедура

-метода самосталног

дијагностике,плеуралне

-практична реализација неге и

рада

здравствено васпитног рада код

-метода практичних

пункције и припреми

30

33

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи и постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

болесника за те прегледе

оболелих од респираторних

Оспособљавање ученика

болести

радова

за примену
оксигенотерапије и
инхалационе терапије
Стицање потребних знања
о превенцији и нези
болесника оболелих од
респираторних болести
Савладавање метода
здравствено васпитног
рада

3.

31

-демонстрација активности

Облици рада:

медицинске сестре при

-индивидуални

узимању крви за

-групни

лабораторијске анализе

-рад у паровима

Број часова
по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи и постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-практична реализација

Методе рада:

извођења ЕКГ-а и терапијских

Монолошко-дијалошка

поступака

-демонстративна

Нега,дијагностички и терапијски

Оспособљавање ученика

-показује знање из

-метода самосталног

поступци код оболелих од

за узимање крви за лабор

дијагностичких поступака

рада

кардиоваскуларних болести

аторијске анализе

-прави план неге и правилног

-метода практичних

Оспособљавање ученика

режима живота болесника

радова

за стицање мануелне

оболелих од

спретности при извођењу

кардиоваскуларних болести

ЕКГ-а и терапијских

-практична примена поступака

поступака

кардио-пулмоналне

Стицање потребних знања

реанимације

о дијагностици,нези и
правилном режиму живота
болесника оболелих од
кардиоваскуларних
болести
Упознавање са
организацијом рада у
коронарној јединици

32

Број часова
по
наставној
теми
33

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи и постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Савладавање техника
кардио-пулмоналне
4.

Нега,дијагностички и терапијски

реанимације
Упознавање са

-практична реализација

Облици рада:

поступци оболелих од болести крви

карактеристичним

принципа неге код болесника

-индивидуални

и крвотворних органа

симптомима који указују

оболелих од болести крви и

-групни

на болести крви

крвотворних органа

-рад у паровима

Оспособљавање ученика

-демонстрација активности

Методе рада:

за стицање мануелне

медицинске сестре при

-монолошко-дијалошка

спретности при узимању

узимању крви за

-демонстративна

крви за лабораторијске

лабораторијске анализе

-метода самосталног

анализе

-практична реализација мера

рада

Усвајање знања о

личне заштите

-метода практичних

неопходности личне

-показивање знања о

радова

заштите при узимању крви

дијагностици крви и

и при примени

крвотворних органа,припреми

цитостатика

материјала,болесника и

Стицање знања о

асистирању

основним принципима
дијагностике крви и
крвотворних органа као и

33

18

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи и постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

о припреми болесника
5.

Нега оболелих од болести

,материјала и асистирању
Примена стечених

-показивање практичних знања

Облици рада:

неправилне исхране

теоријских знања о

у оквиру неге болесника и

-индивидуални

правилном спровођењу

ѕдравствено васпитног рада

-групни

неге болесника и схватању

Методе рада:

значаја правилне исхране

-демонстративна

3

-метода самосталног
6.

Нега,дијагностички и терапијски

Стицање мануелних

-савладавање мануелних

рада
Облици рада:

поступци оболелих од болести

вештина у нези

вештина ученика

-индивидуални

локомоторног апарата

реуматоидног артритиса и

-показивање практичног знања

-групни

системских обољења

у оквиру неге болесника

-рад у паровима

везивног ткива

оболелих од обољења

Методе рада:

Стицање потребних знања

локомоторног система

-дијалошка

ради разумевања значаја

-демонстративна

редовне терапије,редовних

-метода практичних

контрола и едукације

радова

оболелих од системских
7.

Систематизација градива

обољења везивног ткива
Повезивање пређених

-показивање практичних знања

34

Облици рада:

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи и постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

наставних јединица у

у оквиру извођењамедицинско

-индивидуални

целину

техничких радњи

-групни

Практична примена

Методе рада:

стечених знања и вештина

-методе практичних
радова

35

Број часова
по
наставној
теми

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Инфектологија са негом (вежбе)
Разред:III
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар, педијатријска сестрa-техничар, медицинска сестра васпитач
Наставник: Драгана Рончевић
Број часова: 72
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Епидемиологија

Упознавање са спец. инфекти.

-Практична примена стеченог

Oблици рада:

инфективних болести

одељења,са факторима који

знања из здр.неге I и II

-у пару

условљавају настанак и ширење

-Учешће у превенцији инф.болести

-групни облик

инф.болести,као и упознавање

-Учешће у нези и лечењу

-индивидуални

превенције ради њиховог

инфективног болесника

спречавања

Стандарди

Методе рада:

-за оцену 2 ученик би требало да

-монолошко- дијалошка

зна да наброји карике

метода

Вограликовог ланца и методе

-демонстративна

превенције појаве инф.болести,као
и да је овладаопредвиђеним

36

Број часова
по
наставној
теми

22

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

психомоторним вештинама за
практичну примену знања уз
помоћ наставника
-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања о
начинима превенције и ширења
инф.болести,као и да схвати значај
научених садржаја
-За оцену 4 ученик је у потпуности
овладао основним знањима,као и
већину проширених знања,са
лакоћом примењује практична
знања,повезује
градиво,прилагођава знање и
вештине ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно
разуме садржаје,самостално их
примењује,критички разликује
битне ствари,показује
саминицијативу за проширивање

37

Број часова
по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

знања и вештина
2.

Респираторне

Стицање основних знања о

-учешће у поступку пријема

Облици рада:

инфекције

настанку,ширењу,лечењу и

болесника на инф.одељење

-групни рад

спречавању појаве

-показује знање о

-рад у пару

респираторних заразних

настанку,ширењу,лечењу и

-индивидуални

обољења

спречавању појаве
респират.заразних обољења

Методе рада:

-учествује у нези и лечењу

-дијалошки метод

оболелих од рес.заразних обољења

-дискусија

Стандарди

-демонстрација

-за оцену 2 ученик усвојио основна

-практична примена

знања о настанку,ширењу,лечењу и

-израда презентација

спречавању појаве
респират.заразних обољења ,али
има тешкоће у анализи
чињеница,уз помоћ наставника
спроводи основне мед.-тех.радње
-за оцену 3 ученик је овладао
основним знањима,делимично
проширеним,делимична помоћ

38

20

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

наставника
-за оцену 4 ученик поседује
основна и већину проширених
знања о овој наставној теми,уочава
битно,самостално примењује
практично знање
-за оцену 5 ученик потуно разуме
све садржаје,примењује стечено
знање у новим ситуацијам,
показује саминицијативу за
проширивање знања и вештина

3.

Цревне инфекције

Стицање основних знања о

-примена знања ученика о

Облици рада:

настанку,ширењу,лечењу и

настанку,ширењу,лечењу и

-групни

39

Број часова
по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

спречавању појаве цревних

спречавању појаве цревних

-рад у пару

заразних обољења)

заразних болести

-индивидуални

-учествује у нези и лечењу
оболелих од цревних заразних

Методе рада:

болести

-монолошко- дијалошка

Стандарди

метода

-за оцену 2 ученик је усвојио

-демонстративна

основно знање о овој теми,зна да

-практична примена

наброји основне симптоме и знаке
болести,али се тешко сналази у
примени техника неге и лечења
ових болесника,што ради уз
потпуну помоћ наставника
-за оцену 3 ученик савладао
основна и делимично проширена
знања,помазе му наставник у
раду,допуњеју га,има тешкоће у
брзом сналажењу
-за оцену 4 ученик је потпуно
овладао основним и већину

40

Број часова
по
наставној
теми
12

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

проширених знања,самостално
ради и повезује претходно научено
градиво
-за оцену 5 ученик је потпуно
самосталан,показује интересовање
за проширивањем знања и
вештина,брзо реагује у новим
ситуацијама
4.

Векторска

Развијање схватања код ученика

- примена знања ученика о

Облици рада:

обољења(трансмисивне

да су заразне болети биолошки

настанку,ширењу,лечењу и

-индивидуални рад

инфекције)

феномен условљен човековом

спречавању појаве крвних

-групни рад

еколошком средином

инф.болести

-у пару

-учешће у превенцији ових
обољења

Методе рада:

Стандарди

-демонстративна

-за оцену 2 ученик је овладао

- дијалошка

основним знањима из ове

-излагање

области,набрајање дефиниција и

-практична примена

врсте болести
-за оцену 3 ученик поседује

41

2

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

основна и делимично проширена
знања,ради уз помоћ наставника
-за оцену 4 ученик је овладао
употпуности основним и већином
проширених
знања,самосталан,уочава битне
ствари,повезује
-за оцену 5 ученик је потпуно
самосталан,поседује проширена
знања,практично их у потпуности
спроводи
5.

Антропозоонозе

Стицање основних знања о

-развој вештина код ученика за

Облици рада :

настанку,ширењу,лечењу и

негу и лешење ових болесника

-у пару

спречавању појаве заразних

-учешће у превенцији ових болести

-групни

обољења које се јављају и код
људи и код животиња

-индивидуални
Стандарди

10

- за оцену 2 ученик је овладао

Методе рада:

основним знањима из ове

-израда презентација

области,набрајање дефиниција и

-дијалошка

врсте болести

- дискусија

42

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-за оцену 3 ученик поседује
основна и делимично проширена
знања,ради уз помоћ наставника
-за оцену 4 ученик је овладао
употпуности основним и већином
проширених
знања,самосталан,уочава битне
ствари,повезује
-за оцену 5 ученик је потпуно
самосталан,поседује проширена
знања,практично их у потпуности
спроводи

43

-демонстрација

Број часова
по
наставној
теми

Редни
број
теме
6.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Посебне

Стицање основних знања о

-учешће у превенцији ових

Облици рада:

заразнеболести

настанку,ширењу,лечењу и

обољења

-групни

спречавању појаве савремених

-примена знања о овим обољењима

-у пару

заразних обољења-Сида,

-учешће у нези и лечењу ових

-индивидуални

вирусне хеморагичне грознице

болесника
Методе рада:
Стандарди

-израда презентације у

- за оцену 2 ученик је овладао

групи

основним знањима из ове

-демонстрација

области,набрајање дефиниција и

-практична примена

врсте болести
-за оцену 3 ученик поседује
основна и делимично проширена
знања,ради уз помоћ наставника
-за оцену 4 ученик је овладао
употпуности основним и већином
проширених
знања,самосталан,уочава битне
ствари,повезује
-за оцену 5 ученик је потпуно

44

Број часова
по
наставној
теми

4

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

самосталан,поседује проширена
знања,практично их у потпуности
спроводи

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хирургија са негом-теорија
Разред: III/1
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар
Наставник:
Број часова: 70
Редни
број
теме
1.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми
2

Хирургија као посебна

Упознавање ученика са

-Објашњавају настанак

Облици рада

медицинска

историјским развојем хирургије

хирургије као посебне

Фронтални

дисциплина

као посебне научне дисциплине

дисциплине

Методе рада

45

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

Монолошко
2.

3.

Организација

Упознавање ученика са

-Објашњавају организацију рада

дијалошка,објашњавање
Облици рада

хируршког одељења

организацијом рада на

на хируршком одељењу

Фронтални,групни

хируршком одељењу

-Разликују специфичности рада

Методе рада

на хируршком одељењу од

Разговор,показивање,објашњав
ање
Облици рада

Методе хируршке

Стицање знања о методама

других одељења
-Дефинишу појмове

профилаксе

хируршке профилаксе,примена

стерилизације и дезинфекције

Групни,фронтални

стерилизације и дезинфекције

-Разликују асепсу и антисепсу

Методе рада

-Примењују методе

Монолошко дијалошка

3

6

дезинфекције и стерилизације у
пракси
-праве дезинфекционе растворе
за примену у пракси
4.

Крварење и хемостаза

Стицање знања о врстама

-Препознају врсте крварења

Облици рада

крварења,методама привремене

-примењују методе привремене

Фронтални,групни,индивидуал

и дефинитивнне хемостазе

хемостазе

ни

-Образлажу изабрану методу

Методе рада

привремене хемостазе

Монолошко

46

6

Редни
број
теме

5.

6.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

-Процењују успешност

дијалошка,објашњавање,показ

Трансфузија крви у

Упознавање ученика са групама

примењене методе
-Именују крвне групе

ивање
Облици рада

хирургији

АБО

-Објашњавају вазност

Фронтални,групни

система,узимање,конзервирање

трансфузије крви у терапијске

Методе рада

и чување крви,индикације и

сврхе

Разговор,показивање,објашњав

контраиндикације,нормалан

-примењују трансфузију крви у

ање

изглед крви,грешкама при

пракси

трансфузији крви
Стицање знања о механизму

-дефинишу пострауматски шок

Облици рада

настанка шока,симптомима и

и врсте

Групни и фронтални

знацима шока и превенција о

-препознају симптоме и знаке

Методе рада

настанку шока

посттрауматског шока

Монолошко

-Образлажу предузете мере прве

дијалошка,показивање

Пострауматски шок

4

4

помоћи и лечења у болници
7.

Испитивање

Упознавање ученика са

-разликују разне методе

Облици рада

болесника у хирургији

радиолошком и ендоскопском

дијагностике у хирургији

Презентација

дијагностиком и пункцијама у

-Примењују припрему

Методе рада

хирургији

болесника за дијагностичке

Монолошко

методе

дијалошка,објашњавање,показ
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6

Редни
број
теме

8.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

-Образлажу значај правилне

ивање

Преоперативна

Стицање знања о индикацијама

припреме болесника
-Наводи фазе преоперативне

Облици рада

припрема болесника

и контраиндикацијама за

припреме

Фронтални и групни

операцију,припрема хитних

-објашњава фазе преоперативне

Методе рада

хируршких болесника као и

припреме

Монолошко дијалошка

хроничних болесника

-Примењује преоперативну

6

припрему на болеснику
9.

Анестезија

Стицање знања о

-Дефинише разне врсте

Облици рада

општој,инхалационој,интравенск

анестезије

Презентација

ој и локалној анестезији

-наводи могуће нежељене

Методе рада

реакције на дату анестезију

Монолошко дијалошка

6

-прави план неге болесника по
10.

Постоперативна нега

Стицање знања о реанимацији у

извођењу из анестезије
-Разликује начин

Облици рада

и лечење

току и после

постоперативне неге болесника

Фронтални ,групни

операције,постоперативном

у зависности од врсте анестезије

Методе рада

медикаментозном лечењу,раним

-Примењује постоперативну

Разговор,објашњавање,показив

и касним постоперативним

негу у пракси

ање

компликацијама

-Прави план постоперативне
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6

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

неге
11.

Имобилизација

Упознавање ученика са

-Дефинише имобилизацију

Облици рада

дефиницијом и врстама

-Наводи принципе

Групни и фронтални

имобилизације,транспортном и

имобилизације

Методе рада

дефинитивном имобилизацијом

-Прави избор методе

Монолошко

имобилизације коју ће

дијалошка,показивање,објашњ

применити у конкетном случају

авање

3

-примењује имобилизацију у
12.

Повреде-траума

Стицање знања о врстама

пракси
-Набраја врсте повреда

Облици рада

повреда и

-дефинише разне врсте повреда

Фронтални,групни и

дефиницији,класификацији рана

-Примењује дезинфекциона

индивидуални

и хируршкој обради ране

средства при хируршкој обради

Методе рада

ране

Разговор,објашњавање,показив

-Одлучује о врсти

ање

10

дезинфекционог средства које
13.

Инфекција у

Стицање знања о примарној и

ће применити у обради ране
-Набраја начине зарастања ране

хирургији

секундарној

-разликује примарно и

Групни и фронтални

инфекцији,,сепси,анаеробним и

секундарно зарастање ране

Методе рада

аеробним инфекцијама

-примењује обраду ране у

Монолошко
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Облици рада

6

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

14.

пракси

дијалошка,показивање,објашњ

-Набраја начине лечења тумора

авање

Упознавање ученика са
Тумори

2

хируршким лечењем тумора

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хирургија са негом-вежбе
Разред: III/1
Образовни профил: Медицинска сестра техничар
Наставник: Мира Белопавловић, Снежана Миросавић, Марина Новаковић
Број часова: 140
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Редни
број
теме
1.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне

часова по

ученика

теме

наставној
теми
12

Организација хируршког

-Упознавање са

-Наводи састав

Облик рада

одељења

организацијом рада

хируршког одељења

групни ,индивидуални

хируршке службе

-разликује септично од

Методе рада

асептичног

Амбијентална,дијалошка

превијалишта
-Образлаже разлику
између примарног и
секундрног зарастања
ране и значај постојања
ове две врсте
2.

Методе хируршке

Упознавање са методама

превијалишта
-Наводи дефиницију

Облик рада

профилаксе

хируршке профилаксе,са

дезинфекције и

Групни и индивидуални

методама дезинфекције и

с терилизације

Методе рада

стерилизације и начином

-разликује асепсу од

Дијалошка,демонстративна,метода

њиховог спровођења

антисепсе

практичних радова,амбијентална

-Примењује припрему
инструмената за
стерилизацију и
припрему дез.раствора
-направи план
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12

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне

часова по

ученика

теме

наставној
теми

руковања стерилним
3.

Крварење и хемостаза

Стицање знања о врстама

материјалом
-Препознаје врсте

Облик рада

крварења и начинима

крварења према врсти

Групни,рад у пару и индивидуални

њиховог

крвног суда

Методе рада

заустављања,препознавање

-Дефинише хемостазу

Демонстративна,дијалошка и

симптома и знакова

привремену и

амбијентална

крварења

дефинитивну

8

-Примењује методе
привремене хемостазе
-Образлазе примену
одређеног метода
4.

Трансфузија крви у

Стицање знања о примени

привремене хемостазе
-дефинише

Облик рада

хирургији

трансфузије,начину

трансфузију крви

Групни,индивидуални

узимања крви за крвну

-Објашњава начин

Методе рада

групу и интерреакцију и

одређивања крвних

Дијалошка,демонстративна,амбијентална

укључивање трансфузије

група

крви

-Примењује узимање
крви за крвну групу и
интерреакцију на
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Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне

часова по

ученика

теме

наставној
теми

болеснику
-Самостално укључује
5.

Посттрауматски шок

Упознавање са симптомима

трансфузију крви
-дефинише стање шока

Облик рада

и знацима пострауматског

-препознаје

Групни,индивидуални,рад у пару

шока,првој помоћи и

посттрауматски шок-

Методе рада

лечењу у болници

симптоме и знаке

Дијалошка,демонстрација,амбијентална

4

-примењује мере прве
помоћи код шока
-прави план
транспорта повређеног
у здр.установу и мере
6.

Испитивање болесника у

Стицање знања о значају

лечења
-Објашњава начин

Облик рада

хирургији

павилне припреме

припреме болесника за

Групни и индивидуални

болесника за дијагностичке

одређено снимање

Методе рада

процедуре

-разликује припрему

Демонстрација,монолошко

болесника за различита

дијалошка,амбијентална

снимања
-Образлаже важност
правилне припреме
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12

Редни
број
теме
7.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне

часова по

ученика

теме

наставној
теми

Преоперативна припрема

Упознавање ученика са

болесника
-Наводи фазе

болесника

значајем правилно

преоперативне

Групни и индивидуални

спроведене преоператвне

припреме

Методе рада

припреме и улогом

-Образлаже сваку од

Амбијентална,демонстрација,дијалошка

мдицинске сестре

фаза

техничара у преоперативној

-Прилагођава

припреми

преоперативну

Облик рада

12

припрему врсти
операције
-Образлаже болеснику
значај правилне
преоперативне
припреме за бржи и
8.

Анестезија

Стицање знања о општој и

лакши опоравак
-Дефинише општу и

Облик рада

локалној анестезији

локалну анестезију

Групни

-Препознаје врсту

Методе рада

анестезије

Амбијентална,дијалошка

-Прави план неге
болесника после
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12

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне

часова по

ученика

теме

наставној
теми

извођења из анестезије
9.

Постоперативна нега

Упознавање ученика са

-Организује извођење

Облик рада

болесника и лечење

значајем правилно

болесника из

Групни и индивидуални

спроведене постоперативне

операционе сале и

Методе рада

неге за даљи опоравак

транспорт до

Демонстрација,дијалошка,амбијентална

болесника

болесничке собе

20

-примењује терапијске
процедуре
-Прави план
10.

Имобилизација

Стицање знања о

постоперативне неге
-Дефиише појам

Облик рада

привременој и

имобилизације

Групни,индивидуални,рад у пару

дефинитивној

-Наводи врсте

Методе рада

имобилизацији и знацима

имобилизације

Амбијентална,метода практичних

добре и лоше

-Примењује методе

радова,демонстративна,дијалошка

имобилизације

транспортне
имобилизације
-Процењује степен
ризика транспорта
болесника у
здравствену установу
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Редни
број
теме
11.

Број
Назив наставне
теме
Повреде трауме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања наставне

часова по

ученика

теме

наставној

Стицање знања о обради

-Наводи дез.средства

Облик рада

теми
20

ране,припреми нструмената

која се користе за

Тимски,индивидуални,групни

и болесника за обраду и

обраду ране

Методе рада

превијање ране

-Примењује у пракси

Амбијентална,демонстративна,дијалошка

Циљеви наставне теме

знање о обради ране
-Процењује шта треба
применити од
дез.средстава на
12.

Инфекција у хирургији

Упознавање ученика са

одређеној рани
-Дефинише инфекцију

Облик рада

узимањем материјала за

-Набраја карике

Групни,индивидуални,рад у пару

бактериолошки преглед

Вограликовог ланца

Методе рада

-Прилагођава

Амбијентална,демонстративна,дијалошка

припрему болесника
врсти прегледа
-Образлаже начин
узимања различитих
врста брисева
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12

57

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Неуропсихијатрија са негом (теорија)
Разред:III
Образовни профил: Медицинска сестра- техничар
Наставник: Др Зорица Ђековић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА
Увод

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних знања –

-Практична примена стеченог

Oблици рада:

дефиниције,значаја медицинских

знања

-фронтални облик

дисциплина неурологије и

-Формирање лика мед.сестре-

-групни облик

психијатрије. Као и о неопходности

тех.за рад са овом врстом

познавања анатомије и физиологије

оболелих

Методе рада:

централног и периферног нервног

Стандарди

-монолошко- дијалошка

система.

-за оцену 2 ученик би требало да

метода

зна да наброји основне

-рад на тексту

карактеристике анатомских одлика
центр.и перифер.нервног
система,затим да зна основне
дефиниције и поделе ових

58

Број
часова по
наставној
теми

5

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

обољења
-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања о
анатомским каракеристикама
комплетног нервног система ,као и
да схвати значај научених
садржаја
-За оцену 4 ученик је у
потпуности овладао основним
знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом
примењује практична
знања,повезује
градиво,прилагођава знање и
вештине ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно
разуме садржаје,самостално их
примењује,критички разликује
битне ствари,показује
саминицијативу за проширивање

59

Број
часова по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

знања и вештина
2.

Општа неурологија

Оспособљавање ученика за

-учешће ученика у пвезивању

Облици рада:

ефикасно и критичко коришћење

анатомије и патологије

-групни рад

науке и технике,да стечена знања

-показује знање за примену у

-рад у пару

повезују са др.стручним

пракси

предметима,као и у даљем

Стандарди

професионалном раду и
образовању

Методе рада:
-дијалошки метод

-за оцену 2 ученик би требало да

-дискусија

зна да наброји основне

-текстуални метод

неуролошке поремећаје
-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања из
опште неурологије ,као и основна
обољења са делимично
проширеним знањима из ове
области ,као и да схвати значај
научених садржаја
-За оцену 4 ученик је у
потпуности овладао основним
знањима,као и већину

60

6

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

проширених знања,са лакоћом
примењује практична
знања,повезује
градиво,прилагођава знање и
вештине ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно
разуме садржаје,самостално их
примењује,критички разликује
битне ствари,показује
саминицијативу за проширивање
знања и вештина

3.

Специјална

Усвајање основних знања из ове

-примена знања ученика за негу и

Облици рада:

неурологија

области,о узроцима,клиничкој

лечење ових болесника

-фронтални облик

слици и лечењу ових

-способност демонстрације

-рад у пару

болести,могућностима

ученика да у свакодневним
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Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

рехабилитације

ситуацијама указу прву помоћ код

Методе рада:

појединих обољења

-монолошко- дијалошка

Стандарди

метода

-за оцену 2 ученик би требало да

-дискусија

зна да наброји специјална
неуролошка обољења,уз помоћ
наставника да препозна симптоме
болести и начине лечења
-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања из
специјалне неурологије ,као и
основна обољења са делимично
проширеним знањима из ове
области ,као и да схвати значај
научених садржаја, да зна да
укаже прву помоћ
-За оцену 4 ученик је у
потпуности овладао основним
знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом

62

Број
часова по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

примењује практична
знања,повезује
градиво,прилагођава знање и
вештине ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно
разуме садржаје,самостално их
примењује,критички разликује
битне ствари,показује
саминицијативу за проширивање
знања и вештина

4.

Основи

Оспособљавање ученика да

-показује знање у осмишљавању

Облици рада:

психопатологије

практично реализу програм ,

ошувања менталног здравља

-индивидуални рад

схватање значаја спровођења

-прави план спровођења

-групни рад

менталне хигијене,као и значај

менталне хигијене

-

познавања опште психологије

Стандарди
-за оцену 2 ученик би требало да

Методе рада:

зна да наброји с основне

-израда плаката

психопатолошке промене ,уз

- дијалошка
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Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

помоћ наставника да препозна

-излагање

симптоме болести и начине

-активна настава

лечења
-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања
изосновне психопатологије ,као и
основна обољења са делимично
проширеним знањима из ове
области ,као и да схвати значај
научених садржаја, да зна да
укаже прву помоћ
-За оцену 4 ученик је у
потпуности овладао основним
знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом
примењује практична
знања,повезује
градиво,прилагођава знање и
вештине ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно

64

Број
часова по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

разуме садржаје,самостално их
примењује,критички разликује
битне ствари,показује
саминицијативу за проширивање
знања и вештина

5.

Менталне болести

Да ученик савлада о основним

-анализира значај способности

Облици рада :

принципима психосоматике,као и о

ученика за невербалну и вербалну

-фронтални

основним психичким обољењима

комуникацију са оболелима од

-групни рад

менталних болести
-учешће у очувању менталног

Методе рада:

здравље

-израда семинарских
радова

Стандарди

-дијалошка метода
(дискусија)

-за оцену 2 ученик би требало да
зна да наброји с основне менталне
болести ,уз помоћ наставника да
препозна симптоме болести и
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Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

начине лечења
-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања о
менталним болестима ,као
делимично проширеним знањима
из ове области ,као и да схвати
значај научених садржаја, да зна
да укаже прву помоћ
-За оцену 4 ученик је у
потпуности овладао основним
знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом
примењује практична
знања,повезује
градиво,прилагођава знање и
вештине ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно
разуме садржаје,самостално их
примењује,критички разликује
битне ствари,показује

66

Број
часова по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

саминицијативу за проширивање
знања и вештина

6.

Болести зависности

Оспособљавање ученика за

-препознавање болести зависности

Облици рада:

превенцију од болести зависности

-учешће у превенцији ових

-групни

Стицање знања о болестима

обољења

-фронтални

зависности,компликацијама,лечењу

-обушавање за рад са овом врстом

-индивидуални

оболелих
Стандарди

Методе рада:

-за оцену 2 ученик би требало да

-израда презентације у

зна да наброји болести зависности

групи

,уз помоћ наставника да препозна

-монолошко дијалошка

симптоме болести и начине

метода

лечења

-текст метода

-за оцену 3,ученик би требало да је
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7

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

потпуно усвојио основна знања о
болестима зависности ,као
делимично проширеним знањима
из ове области ,као и да схвати
значај научених садржаја, да зна
да укаже прву помоћ
-За оцену 4 ученик је у
потпуности овладао основним
знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом
примењује практична
знања,повезује
градиво,прилагођава знање и
вештине ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно
разуме садржаје,самостално их
примењује,критички разликује
битне ствари

68

Број
часова по
наставној
теми

Редни
број
теме

Начин и поступак

Назив наставне

Циљеви наставне теме

Теме/MОДУЛА

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Неуропсихијатрија са негом (вежбе)
Разред:III
Образовни профил: Медицинска сестра- техничар
Наставник: Драгана Рончевић

Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

1.

Увод

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној
теми

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Стицање основних знања –дефиниције,значаја

-Практична примена стеченог знања

наставне теме
Oблици рада:

медицинских дисциплина неурологије и

-Формирање лика мед.сестре-тех.за рад са

-групни облик
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Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној
теми
5

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

психијатрије. Као и о неопходности познавања

овом врстом оболелих

наставне теме
-рад у пару

анатомије и физиологије централног и

Стандарди

-индивидуални

периферног нервног система.

-за оцену 2 ученик би требало да зна да
наброји основне карактеристике

Методе рада:

анатомских одлика центр.и

-монолошко-

перифер.нервног система,затим да зна

дијалошка

основне дефиниције и поделе ових

метода

обољења

-презентације

-за оцену 3,ученик би требало да је

-демонстрације

потпуно усвојио основна знања о

-практична

анатомским каракеристикама комплетног

примена

нервног система ,као и да схвати значај
научених садржаја
-За оцену 4 ученик је у потпуности
овладао основним знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом примењује
практична знања,повезује
градиво,прилагођава знање и вештине
ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно разуме
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Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

садржаје,самостално их
примењује,критички разликује битне
ствари,показује саминицијативу за
2.

Неурологија

Оспособљавање ученика за ефикасно и

проширивање знања и вештина
-учешће ученика у пвезивању анатомије и

Облици рада:

критичко коришћење науке и технике,да

патологије

-групни рад

стечена знања повезују са др.стручним

-показује знање за примену у пракси

-рад у пару

предметима,као и у даљем професионалном

-учешће у пријему ових болесника

-индивидуални

раду и образовању

-учешће у нези и лечењу неуролошких
болесника

Методе рада:

Стандарди

-дијалошки
метод

-за оцену 2 ученик би требало да зна да

-дискусија

наброји основне неуролошке поремећаје,

-демонстрација

као и да је овладао предвиђеним

-практична

психомоторним вештинама за практичну

примена

примену знања уз помоћ наставника
,-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања из опште
неурологије ,као и основна обољења са
делимично проширеним знањима из ове
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Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

области ,као и да схвати значај научених
садржаја
-За оцену 4 ученик је у потпуности
овладао основним знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом примењује
практична знања,повезује
градиво,прилагођава знање и вештине
ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно разуме
садржаје,самостално их
примењује,критички разликује битне
ствари,показује саминицијативу за
проширивање знања и вештина

3.

Психијатрија

Усвајање основних знања из ове области,о
узроцима,клиничкој слици и лечењу ових

-примена знања ученика за негу и лечење

Облици рада:

ових болесника

-групни рад
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Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној
теми

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

болести,могућностима рехабилитације и

-способност демонстрације ученика да у

наставне теме
-рад у пару

ресоцијализације неуропсихијатријског

свакодневним ситуацијама указу прву

-индивидуални

болесника

помоћ код појединих обољења
-стицање знања о утицају соматске

Методе рада:

болести на психичко стање оболеле особе

-монолошко-

-оспособљавње ученика за самостално

дијалошка

спровођење превентивних и куративних

метода

процедура

-дискусија

Стандарди

-демонстрација

-за оцену 2 ученик би требало да зна да

-практична

наброји основне процедуре о пријему,нези

примена

и лечењу ових болесника,уз помоћ
наставника да спроводи основне
мед.тех.радње
-за оцену 3,ученик би требало да је
потпуно усвојио основна знања из
психијатрије(пријем,контакт,подела
терапије,окупациона и радна терапија)
,као и делимично проширеним знањима
из ове области ,као и да схвати значај

73
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Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

научених садржаја, да зна да укаже прву
помоћ
-За оцену 4 ученик је у потпуности
овладао основним знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом примењује
практична знања,повезује
градиво,прилагођава знање и вештине
ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно разуме
садржаје,самостално их
примењује,критички разликује битне
ствари,показује саминицијативу за
проширивање знања и вештина

4.

Болести

Оспособљавање ученика за превенцију од

-препознавање болести зависности

Облици рада:

зависности

болести зависности

-учешће у превенцији ових обољења

-групни

Стицање знања о болестима

-обушавање за рад са овом врстом

-фронтални

зависности,компликацијама,лечењу,учешће у

оболелих

-индивидуални

тиму за рехабилитацију

-директно учешће ученика у раној

74

Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

психотерапији у дневној болници

наставне теме
Методе рада:

теми
6

Стандарди

-израда

-за оцену 2 ученик би требало да зна да

презентације у

наброји болести зависности ,уз помоћ

групи

наставника да препозна симптоме болести

-монолошко

и начине лечења

дијалошка

-за оцену 3,ученик би требало да је

метода

потпуно усвојио основна знања о

Демонстрација

болестима зависности ,као делимично

-практична

проширеним знањима из ове области ,као

примена

Исходи постигнућа ученика

и да схвати значај научених садржаја, да
зна да укаже прву помоћ
-За оцену 4 ученик је у потпуности
овладао основним знањима,као и већину
проширених знања,са лакоћом примењује
практична знања,повезује
градиво,прилагођава знање и вештине
ситуацији
-за оцену 5 ученик који потпуно разуме
садржаје,самостално их

75

Редни

Назив

број

наставне

теме

Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

примењује,критички разликује битне
ствари, показује саминицијативу за
проширивање знања и вештина у
здравствено васпитном раду деце и
омладине

76

Начин и

Број

поступак

часова по

остваривања

наставној

наставне теме

теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

КРАЉЕВО

Назив предмета: Неуропсихијатрија са негом блок
Разред:3/1
Образовни профил:Медицинска сестра-техничар
Наставници Мира Белопавловић,Весна Божовић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи постигнућа

теме

теме

ученика

Неурологија

-упознавање

-дефинишу организацију

ученика

рада на НПО

саорганизацијом

-објашњавају и спроводе

Монолошко-дијалошка

рада на НПО

пријем и смештај

метода,објашњавањењеме,презентација,дискусија

-упознавање

неуролошког болесника

ученика са

-узимају материјал за

пријемом и

лабораторијске анализе

смештајем

-спроводе негу

болесника на

неуролошких

НПО

болесникаоболелих од

-учествовање

енцефалитиса,мултипле

ученика у

склерозе,апоплексије и

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по нас

Фронтални,групни,индивидуални и рад у пару

12

77

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи постигнућа

теме

теме

ученика

узимање крви за

ЕПИ напада по

лабораторијске

принципу здравствене

анализе и

неге

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по нас

рехабилитацији
неуролошких
болесника
-Упознавање
ученика са
принципима неге
неуролошких
2.
Психијатрија

болесника
-упознавање

-дефинише и објасни

ученикаса

организацијом рада на

организацијом

психијатријском

пријема

одељењу

Монолошко

психијатријског

-објасни специфичности

дијалошка,презентација,дискусија,објашњавање,показивање,

болесника

рада на психијатријском

-упознавање

одељењу

ученика са

-успостављају контакт са

специфичностима

психијатријским

рада на

болесником

Групни,фронтални,рад у пару,индивидуални

12

78

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи постигнућа

теме

теме

ученика

психијатријском

-објасне значај улоге

одељењу

медицинске сестре

-упознавање

техничара на

ученика са улогом

психијатријском

медицинске

одељењу

сестре техничара

-примена поделе

у психијатријском

медикаментозне терапије

Начин и поступак остваривања наставне теме

тиму
-спровођење
поделе
медикаментозне
терапије
-упознавање
ученика са
значајем
постојања
дневних болница
и спровођења
радне и
окупационе
терапије

79

Број часова по нас

Редни
број
теме
3.

Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи постигнућа

теме

теме

ученика

Болести

-упознавање

-дефинише методе

зависности

ученика са

здравствено васпитног

здравствено

рада по принципу

Презентација,дискусија,монолошко

васпитним радом

здравствене неге

дијалошка,објашњавање,показивање

по процесу

-примењују узимање и

здравствене неге

слање материјала на

-упознавање

лабораторијске анализе

ученика са

-примењују поделу

узимањем

медикаментозне терапије

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по нас

Фронтални,групни,индивидуални,групни

6

материјала и
слањем на
лабораторијске
анализе
-упознавање
ученика са
поделом
медикаментозне
терапије
-учешће ученика у
рехабилтацији
психијатријског

80

Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи постигнућа

теме

теме

ученика

Начин и поступак остваривања наставне теме

болесника

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Биохемија - теорија
Разред:III2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Број часова : 70
Наставник: Невенка Миловановић

81

Број часова по нас

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Oблици рада:
1.

Увод

Стицање знања о предмету

Ученик усваја основна знања о

-фронтални облик

изучавања биохемије;

предмету изучавања биохемије и

-групни облик

Упознавање општих принципа

основним принципима

- индивидуални

метаболизма;

метаболизма хранљивих материја

Методе рада:
- излагање
-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија

82

3

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Облици рада:
2.

Амино киселине и

Стицање знања о биохемијским

Ученик усваја основна знања о

-фронтални

протеини

особинама аминокиселина,

особинама амино киселина и

-групни рад

хемијској грађи.

протеина и њиховој хемијској грађи

-индивидуални

10

Упознавање са хемијском грађом
протеина,њиховој подели.

Методе рада:
-монолошко- дијалошка
- излагање
-израда плаката

3.

Ензими

Стицање знања о ензимима као

Ученик усваја знања о ензимима

Облици рада:

биокатализаторима.

као биокатализаторима и упознаје

-фронтални

Упознавање са карактеристикама

се са лабораторијским одређивањем

-индивидуални рад

ензимске катализе и о условима

ензима

-групни рад

потребним за деловање ензима.

-рад у пару
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-израда семинарских

83

10

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

радова
-израда презентације у
групи
4.

Метаболизам

Стицање знања о процесу

Ученик усваја потребна знања о

Облици рада:

протеина

варења протеина и апсорпцији

метаболизму појединих амино

-фронтални

амино киселина;

киселина

-индивидуални рад

Стицање знања о метаболизму

-групни рад

појединих амино киселина

-рад у пару

10

Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-активна настава
-израда презентације у
групи
Облици рада:
5.

Шећери

Стицање знања о биолошком

Ученик показује знање о

-фронтални

занчају моносахарида,

лабораторијским методама за

-индивидуални рад

дисахарида и скроба.

испитивање глукозе,

-групни рад

Стицање знања о Крепсовом

Ученик је упознат са биолошким

-рад у пару

84

16

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

циклусу.

занчајем и хемијским особинама

Методе рада:

Упознавање са лабораторијским

шећера

- дијалошка

теми

методама за испитивање глукозе

-излагање
-израда плаката
Облици рада:

6.

Масти

Стицање знања о метаболизму

Ученик усваја знања о структури и

-фронтални

масти,варењу масти и

улози масти.

-индивидуални рад

апсорпцији масних киселина и

Ученик је упознат са

-групни рад

глицерола

лабораторијским методама у

-рад у пару

одређивању масти

Методе рада:

�
10

- дијалошка
-излагање
-израда плаката
Облици рада:

7.
Хормони

Стицање знања о процезу

Ученик показује знање о

-фронтални

синтезе хормона,њиховој

хормонској терапији и значају

-индивидуални рад

структури . дејству и улози у

лабораторијском одређивању

-групни рад

организму .

хормана

-рад у пару
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
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11

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

-активна настава
-израда презентације у
групи

86

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Биохемија - вежбе
Разред:III2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Број часова : 70
Наставник: Невенка Миловановић
Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

наставној
теми

Oблици рада:
1.

Рад у биохемијској

Практична примена знања о

Ученик ће самостално умети

-рад у пару

лабораторији

поступку рада у клиничким

да прикуља болошки

- индивидуални

лабораторијама.

материјал у складу са мерама

Методе рада:

Упознавање са начином

заштите на раду.

- монолошко-дијалошка

сакупљања биолошког

Ученик је оспособљен за рад

- демонстрација

материјала

за одређивање одговарајућих

-практични рад

параметара и вођење

- дискусија

протокола
Oблици рада:
2.

Одређивање

Практична примена теоретског

Ученик је оспособљен да

87

-рад у пару

20

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

наставној

самостално врши анализу

- индивидуални

теми
18

На,К...

Методе рада:

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

електролита у крви и

знања у одређивању електролита

урину

у крви и урину

теме

- монолошко-дијалошка
- демонстрација
-практични рад
- дискусија
3.

Оређивање ензима у

Практична примена знања о

Ученик је оспособљен за

Oблици рада:

крви и урину

начину одређивања ензима из

самостално одређивање алфа

-рад у пару

крви и урина

амилазе,алкалне фосфатазе...

- индивидуални

14

Методе рада:
- монолошко-дијалошка
- демонстрација
-практични рад
- дискусија
4.

Одређивање протеина

Практична примена знања о

Ученик је оспособљен за

Облици рада:

и непротеинских

одређивању укупних

самостално одређивање

-фронтални

азотних супстанци

протеина,урее,мокраћне

укупних

-индивидуални рад

киселине,билирубина

протеина,урее,мокраћне

-групни рад

киселине,билирубина

-рад у пару

88

10

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

наставној
теми

Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-активна настава
- демонстрација
-практични рад
-израда презентације у групи
Облици рада:
5.

Оређивање глукозе и

Практична примена теоретских

Ученик самосталано одређује

-фронтални

холестерола

знања о начину одређивања

и анализира ниво глукозе и

-индивидуални рад

глукозе и холестерола у крви

холесторола на различитим

-групни рад

типовима апарата

-рад у пару
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-активна настава
- демонстрација
-практични рад
-израда презентације у групи

89

8

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска технологија, теорија
Разред: 3/2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана
Број часова: 70
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Лековити препарати

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање знања о подели

- Објасни поделу лековитих

Oблици рада:

лековитих препарата, врстама

препарата;

- фронтални облик

ексципијенаса, амбалаже за

- Схвати значај и улогу

- групни облик

лековите препарате

ексципијенаса у лековитим

- индивидуални

препаратима;

Методе рада:

- Објасни и схвати поделу и

- излагање

значај амбалаже за лековите

-монолошко- дијалошка

препарате

метода

Број часова
по
наставној
теми
4

-дискусија
- активна настава
2.

Дисперзни системи

- Стицање знања о течним

- Објасни особине, поделу и
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Oблици рада:

13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

дисперзним препаратима;

стабилност течних дисперзних

- фронтални облик

- Формирање свести о значају

система;

- групни облик

фармацеутских течних

- Објасни деловање средстава за

- индивидуални

дисперзних препарата за

стабилизацију суспензија;

Методе рада:

примену у фармацији и

- Наведе предности и недостатке

- излагање

козметологији

течних дисперзних система;

-монолошко- дијалошка

- Објасни деловање емулгатора

метода

на стабилност емулзија;

-дискусија

- Схвати значај и улогу

- активна настава

Број часова
по
наставној
теми

фармацеутских течних
дисперзних препарата у
3.

Стерилни препарати

- Стицање знања и практичних

савременој терапији
- Објасни методе стерилизације;

Oблици рада:

вештина о стерилизацији

- Наведе особине, начин

- фронтални облик

прибора, материјала и супстанци;

добијања, начин и рок чувања и

- групни облик

- Упознавање са методама за

употребу воде за ињекције

- индивидуални

испитивање стерилних

Методе рада:

препарата;

- излагање

- Стицање знања о поделама

-монолошко- дијалошка

метода стерилизације

метода
-дискусија
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4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

- активна настава
4.

Изотонизација

Стицање знања о изотоничности

Објасни значај стерилности,

Oблици рада:

хипотоничног раствора

и начину за постизање

апирогености и изотоничности

- фронтални облик

изотоничности препарата

појединих врста препарата за

- групни облик

безбедност пацијената с

- индивидуални

обзиром на начин њихове

Методе рада:

примене

- излагање

1

-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
- активна настава
5.

Течни препарати за оралну

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

употребу

и недостацима фармацеутских

течних препарата за оралну

- фронтални облик

препарата за оралну употребу;

употребу;

- групни облик

- Стицање знања о изради,

- Наведе поделу течних

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

лековитих препарата;

Методе рада:

паковању и намени разних врста

- Наведе врсте и особине

- излагање

фармацеутских препарата за

растварача који се користе за

-монолошко- дијалошка

оралну употребу

израду раствора;

метода
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- Објасни израду, особине,

-дискусија

начин паковања, начин

- активна настава

Број часова
по
наставној
теми

сигнирања и употребу течних
6.

Течни препарати за

- Стицање знања о предностима

препарата за оралну употребу
- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

примену на кожи

и недостацима фармацеутских

течних препарата за примену на

- фронтални облик

препарата за примену на кожи;

кожи;

- групни облик

- Стицање знања о изради,

- Објасни израду, особине,

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

начин паковања, начин

Методе рада:

паковању и намени разних врста

сигнирања и употребу течних

- излагање

фармацеутских препарата за

препарата за примену на кожи

-монолошко- дијалошка

примену на кожи

3

метода
-дискусија
- активна настава

7.

Аеросоли

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

и недостацима фармацеутских

аеросола ;

- фронтални облик

аеросола;

- Објасни израду, особине,

- групни облик

- Стицање знања о изради,

начин паковања, начин

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

сигнирања и употребу аеросола

Методе рада:

паковању и намени разних врста

- излагање
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1

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

фармацеутских аеросола

Број часова
по
наставној
теми

-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
- активна настава

8.

Течни препарати за уши

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

и недостацима фармацеутских

течних препарата за уши;

- фронтални облик

препарата за уши;

- Објасни израду, особине,

- групни облик

- Стицање знања о изради,

начин паковања, начин

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

сигнирања и употребу течних

Методе рада:

паковању и намени разних врста

препарата за уши

- излагање

фармацеутских препарата за уши

2

-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
- активна настава

9.

Течни препарати за очи

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

и недостацима фармацеутских

течних препарата за очи;

- фронтални облик

препарата за очи;

- Објасни израду, особине,

- групни облик

- Стицање знања о изради,

начин паковања, начин

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

сигнирања и употребу течних

Методе рада:
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3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

паковању и намени разних врста

препарата за очи

фармацеутских препарата за очи

Број часова
по
наставној
теми

- излагање
-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
- активна настава

10.

Течни препарати за нос

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

и недостацима фармацеутских

течних препарата за примену за

- фронтални облик

препарата за нос;

нос;

- групни облик

- Стицање знања о изради,

- Објасни израду, особине,

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

начин паковања, начин

Методе рада:

паковању и намени разних врста

сигнирања и употребу течних

- излагање

фармацеутских препарата за нос

препарата за нос

-монолошко- дијалошка

2

метода
-дискусија
- активна настава
11.

Течни препарати за

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

вагиналну употребу

и недостацима фармацеутских

течних препарата за вагиналну

- фронтални облик

препарата за вагиналну примену;

примену;

- групни облик

- Стицање знања о изради,

- Објасни израду, особине,

- индивидуални
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1

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

особинама, начину прописивања,

начин паковања, начин

Методе рада:

паковању и намени разних врста

сигнирања и употребу течних

- излагање

фармацеутских препарата за

препарата за вагиналну примену

-монолошко- дијалошка

вагиналну употребу

Број часова
по
наставној
теми

метода
-дискусија
- активна настава

12.

Парентерални препарати

- Стицање знања о врстама и

- Дефинише парантералне

Oблици рада:

карактеристикама амбалаже за

препарате;

- фронтални облик

парантералне препарате;

- Наведе поделу, разлоге за

- групни облик

- Стицање знања о особинама и

примену, предности и

- индивидуални

врстама помоћних материја у

недостатке парантералних

Методе рада:

изради парантералних препарата;

препарата;

- излагање

- Стицање знања о особинама,

- Наведе врсте и карактеристике

-монолошко- дијалошка

начину израде и употреби

амбалаже за парантералне

метода

парантералних препарата;

препарате;

-дискусија

- Стицање знања о испитивању

- Наведе врсте и особине

- активна настава

парантералних препарата

најчешћих помоћних материја
који се користе у изради
парантералних препарата;
- Наведе особине, састав и да на
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15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

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
13.

Течни препарати за

- Стицање знања о предностима

интравенске инфузије
- Наведе предности и недостатке

иригацију

и недостацима фармацеутских

течних препарата за иригацију;

- фронтални облик

препарата за иригацију;

- Објасни израду, особине,

- групни облик

- Стицање знања о изради,

начин паковања, начин

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

сигнирања и употребу течних

Методе рада:

паковању и намени разних врста

препарата за иригацију

- излагање

фармацеутских препарата за

Oблици рада:

-монолошко- дијалошка

иригацију

метода
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1

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-дискусија
- активна настава
14.

Течни препарати за

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

инхалацију

и недостацима фармацеутских

течних препарата за инхалацију;

- фронтални облик

препарата за инхалацију;

- Објасни израду, особине,

- групни облик

- Стицање знања о изради,

начин паковања, начин

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

сигнирања и употребу течних

Методе рада:

паковању и намени разних врста

препарата за инхалацију

- излагање

фармацеутских препарата за

-монолошко- дијалошка

инхалацију

метода

3

-дискусија
- активна настава
15.

Течни ректални препарати

- Стицање знања о предностима

- Наведе предности и недостатке

Oблици рада:

и недостацима фармацеутских

течних ректалних препарата;

- фронтални облик

ректалних препарата;

- Објасни израду, особине,

- групни облик

- Стицање знања о изради,

начин паковања, начин

- индивидуални

особинама, начину прописивања,

сигнирања и употребу течних

Методе рада:

паковању и намени разних врста

ректалних препарата

- излагање

фармацеутских ректалних

-монолошко- дијалошка
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3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

препарата

Број часова
по
наставној
теми

метода
-дискусија
- активна настава

16.

17.

Течни екстрактивни

- Стицање знања о

- Објасни методе екстракције;

Oблици рада:

препарати

екстрактивним препаратима као

- Опише особине растварача за

- фронтални облик

облику лека;

екстракцију;

- групни облик

- Стицање знања о особинама

- Објасни израду, особине,

- индивидуални

растварача за екстракцију;

паковање, сигнирање и употребу

Методе рада:

- Стицање знања о изради,

свих врста екстрактивних

- излагање

чувању и примени екстрактивних

препарата;

-монолошко- дијалошка

препарата;

- Схвати место и улогу

метода

- Формирање свести о улози

екстрактивних препарата у

-дискусија

екстрактивних препарата

савременој терапији

- активна настава

- Стицање знања о

- Схвати значај

Oблици рада:

имунобиолошким препаратима;

имунобиолошких препарата;

- фронтални облик

- Упознавање са особинама и

- Наведе основне појмове о

- групни облик

употребом вакцина и серума

вакцинама и серумима

- индивидуални

Имунобиолошки препарати

Методе рада:
- излагање
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3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме
-монолошко- дијалошка
метода
-дискусија
- активна настава
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Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска технологија, вежбе
Разред: 3/2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана
Број часова: 105

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Добијање и испитивање

Стицање знања о добијању и

Изради пречишћену воду

Облици рада:

пречишћене воде

испитивању пречишћене воде

и испита је

- рад у пару
- индивидуални
-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
- дискусија
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Број
часова по
наставној
теми
3

Редни
број
теме
2.

Назив наставне
теме

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Израда течних препарата за

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

Облици рада:

оралну примену

течних препарата за оралну примену

врсте течних препарата

- рад у пару

за оралну примену;

- индивидуални

- Запакује их у

-групнни

Број
часова по
наставној
теми
21

прописану амбалажу и
прописно сигнира

Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова

3.

Израда ароматичних вода

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

ароматичних вода

врсте ароматичних вода

- рад у пару

3

- индивидуални
-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
4.

Израда микстура

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

микстура

врсте микстура

- рад у пару
- индивидуални

102

3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
5.

Израда течних препарата за

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

спољашњу примену типа

течних препарата за спољашњу примену

врсте течних препарата

- рад у пару

раствора употребом

употребом различитих растварача

за спољашњу примену

- индивидуални

типа раствора употребом

-групнни

различитих растварача

12

различитих растварача
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
6.

Израда лосиона и мазила

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

лосиона и мазила

врсте лосиона и мазила

- рад у пару
- индивидуални
-групнни
Методе рада:
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6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

- демонстрација
- метод практичних радова
7.

Израда капи за уши

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

капи за уши

врсте капи за уши

- рад у пару

3

- индивидуални
-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
8.

Израда течних препарата за

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

очи

препарата за очи

врсте препарата за очи

- рад у пару
- индивидуални
-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
- дискусија
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9

Редни
број
теме
9.

Назив наставне
теме
Израда капи за нос

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

Облици рада:

капи за нос

врсте капи за нос

- рад у пару

Број
часова по
наставној
теми
3

- индивидуални
-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
10.

Израда течних

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

парантералних препарата

парентералних препарата

врсте парентералних

- рад у пару

препарата

- индивидуални

9

-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
11.

Израда течних препарата за

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

инхалацију

препарата за инхалацију

врсте течних препарата

- рад у пару

за инхалацију

- индивидуални
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3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних радова
12.

Израда течних

Стицање практичних вештина израде

- Правилно изради разне

- дискусија
Облици рада:

екстрактивних препарата

разних врста екстрактивних препарата

врсте течних

- рад у пару

екстрактивних препарата

- индивидуални
-групнни
Методе рада:
- демонстрација
- метод практичних
радова, дискусија

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска технологија, блок
106

30

Разред: 3/2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана
Број часова: 60

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Убежбавања израде течних

Повезивање стечених знања и

Самостално изради,

Облици рада:

облика лековитих

утврђивање практичних вештина у

спакује и сигнира

- индивидуални

препарата у апотекарским

изради фармацеутских препарата

фармацеутски препарат

-групнни

организацијама и

типа раствора,

индустријској производњи

екстрактивни препарат,

Методе рада:

лекова

течни дисперзни

- метод практичних

Убежбавања израде течних

- Стицање знања о организацији послова

препарат
- Разуме организацију и

радова
Облици рада:

облика лековитих

у индустрији лекова;

расподелу послова у

- индивидуални

препарата у апотекарским

- Стицање знања о основним

индустријској

-групнни

организацијама и

принципима GMP и осигурања

производњи лекова;

индустријској производњи

квалитета

- Наброји основне

Методе рада:

апарате и уређаје који се

- метод практичних

користе у индустријској

радова

лекова

производњи лекова;
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Број часова
по
наставној
теми
30

30

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи постигнућа

Циљеви наставне теме

ученика
- Наведе основне
принципе GMP и
осигурања квалитета

108

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармакогнозија (вежбе)
Разред: трећи
Образовни профил: Фармацеутски техничари
Наставник: Невенка Миловановић
Број часова: 35

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Морфологија листова и цветова

Начин и поступак
Циљеви наставне теме Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- да ученици науче

- ученици ће знати да

Облици рада:

основне елементе

правилно препознају и

- рад у пару

листова и цветова

прикупљају дроге

- рад у групи

-усвајање начина

- индивидуални рад

прикупљања листова и - ученици ће правилно
цветова

применити све технолошке

Методе рада:

-оспособљавање за

операције

- демонстративна

примену фармацеутско

- дискусија

технолошких

-ученици ће користити

- метод практичних

операција при обради

лековите састојке

радова
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Број
часова по
наставној
теми
5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

дрога

Број
часова по
наставној
теми

прикупљених дрога
Облици рада:
- ученици ће правилно

- упознавање ученика са примењивати екстрактивне
методама екстракције

2.

3.

Екстракција етарског уља

Дроге са хетерозидима

методе

- рад у пару
- рад у групи
- индивидуални рад

- примена одговарајућих - ученици ће правилно чувати
екстрактивних метода

етарска уља

Методе рада:

-значај етарског уља у

- ученици ће примењивати

- демонстративна

савременој терапији

етарска уља у козметологији

- дискусија

и препаратима

- метод практичних

- упознавање са

- ученици ће правилно

радова
Облици рада:

значајем хетерозид.

спроводити идентификацију

- рад у пару

дрога

хетерозидних дрога

- рад у групи
- индивидуални рад

- оспособљавање

- ученици ће правилно

ученика у

користити хетерозидне дроге

препознавању

Методе рада:
- демонстративна

110

11

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

- дискусија
хетерозидних дрога

- метод практичних
радова

Облици рада:
- упознавање ученика
са значајем
4.

Сапонозидне дроге

сапонозидних дрога
- упознавање ученика
са саставом дрога

- ученици ће правилно
идентификовати сапонозидне
дроге
- ученици ће правилно
користити и чувати
сапонозидне дроге

- рад у пару
- рад у групи
- индивидуални рад
Методе рада:
- демонстративна
- дискусија
- метод практичних
радова

111

13

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармакогнозија (теорија)
Разред: трећи
Образовни профил: Фармацеутски техничари
Наставник: Невенка Миловановић
Број часова: 70

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

природним лековитим
састојцима и дрогама
Увод

остваривања наставне
теме

- да ученици науче о

1.

Исходи постигнућа ученика

- да се упознају о
начину добијања
- да правилно чувају и
користе дроге

-ученици ће научити како
препознати лековите биљке
- ученици ће их правилно
чувати
- ученици ће бити упознати са
значајем лековитог биља

112

Број часова
по
наставној
теми

Облици рада:
- индивидуални
- рад у пару
- групни
3
Методе рада:
- излагање
- монолошко-дијалошка
- дискусија

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

авременој производњи
дрога
Општи део

- стицање знања о
узроцима кварења
дрога

- практична примена стеченог

Облици рада:

знања

- индивидуални

- ученици ће умети да правилно
чувају дроге

4.

Хетерозидне дроге

теми

6
Методе рада:

примењују екстрактивне

- монолошко-дијалошка

методе

- дискусија
Облици рада:

етарским уљима

- практична примена стеченог

- индивидуални

- упознавање ученика о

знања

- рад у пару

локализацији

- ученици ће научити основне

- групни

ароматичних дрога

особине етарских уља

- стицање знања о

-ученици ће правилно

Методе рада:

значају екстракције и

користити етарска уља у

- излагање

правилном чувању

изради препарата

- монолошко-дијалошка

етарског уља
- стицање знања о

- практична примена стеченог

- дискусија
Облици рада:

заступљености,

знања

- индивидуални

локализацији и

- ученици ће бити оспособљени

- рад у пару

- стицање знања о

Ароматичне дроге

наставној

- групни

- излагање

начину екстракције

по

- рад у пару

- ученици ће моћи да

- упознавање ученика о

3.

остваривања наставне
теме

- стицање знања о

2.

Исходи постигнућа ученика

Број часова

113

22

33

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

биолошком значају
хетерозидних дрога

- групни

- стицање знања о

да примењују одговарајуће

физичко хемијским

методе екстракције

Методе рада:

особинама хетерозида

- ученици ће правилно

- излагање

- да ученици науче

коритити хетерозидне дроге

- монолошко-дијалошка

фармаколошко деловање
хетерозида
- стицање знања о

- практична примена стеченог

локализацији и

знања

биолошком значају
сапонозидних дрога

- ученици ће моћи да правилно

- упознавање ученика о
5.

Сапонозидне дроге

примене одговарајуће

основним особинама

екстрактивне методе

сапонозидних дрога
- стицање знања о

- ученици ће правилно

фармаколошком
деловању сапонозидних
дрога

- дискусија

користити сапоназије у
фармаколошкој терапији

114

Облици рада:
- индивидуални
- рад у пару
- групни
6
Методе рада:
- излагање
- монолошко-дијалошка
- дискусија

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска хемија, теорија
Разред: 3/2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана
Број часова: 70
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Увод

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- Упознати ученике са

- Наведе значај фармакопеје за

Oблици рада:

предметом проучавања

испитивање и контролу лекова;

- фронтални облик

фармацеутске хемије,

- Користи фармакопеју у

- групни облик

исходима наставе

области испитивања контроле

- индивидуални

планом рада и

лекова;

Методе рада:

начином оцењивања;

- Наведе основне принципе

- излагање

- Стицање основа за

инструменталних метода који се

- монолошко- дијалошка

самостално

најчешће користе у контроли

метода

коришћење

лекова

- дискусија

фармакопеје у
областима испитивања

115

Број часова
по
наставној
теми
7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

и контроле лекова;
- Стицање знања о
примени физичкохемијских метода у
аналитици лекова;
- Припрема за рад у
лабораторији за
испитивање и
2.

Неорганска једињења у терапији

контролу лекова
- Стицање знања о

Наведе распрострањеност,

Oблици рада:

распрострањености,

физичко-хемијске особине и

- фронтални облик

физичко-хемијским

употребу неорганских једињења

- групни облик

особинама,

натријума, калијума, амонијума,

- индивидуални

идентификацији и

магнезијума, калцијума,

Методе рада:

методама одређивања

баријума, цинка, живе, бора,

- излагање

садржаја неорганских

алуминијума, арсена, бизмута,

- монолошко- дијалошка

једињења;

оксигена, сумпора, хлора, јода и

метода

- Схватање значаја

гвожђа

- дискусија

одређивање садржаја
неорганских једињења
у фармацији

116

36

Редни
број
теме
3.

Назив наставне
теме
Органска једињења у терапији

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- Стицање знања о

- Препозна важније

Oблици рада:

постојању везе између

функционалне групе у

- фронтални облик

органске структуре и

једноставнијим органским

- групни облик

биолошке активности

структурама лековитих

- индивидуални

супстанција;

супстанци;

Методе рада:

- Стицање знања о

- Прикаже карактеристичне

- излагање

постојању делова

реакције које се одвијају на

- монолошко- дијалошка

органске молекуле

појединим функционалним

метода

који представљају

групама;

- дискусија

терапијски активан

- Препозна основне

део;

хетероцикличне системе

Број часова
по
наставној
теми
8

- Упознавање са
доказним реакцијама
за одређене
функционалне групе у
органским
4.

Деривати нафте, антисептици и

једињењима
Стицање знања о

- Наведе особине, употребу и

Oблици рада:

дезинфицијенси

особинама, употреби и

начин идентификације бензина,

- фронтални облик

идентификацији

парафина и вазелина;

- групни облик

- Наведе поделу антисептика и

- индивидуални

антисептика и

117

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

дезинфицијенаса

дезинфицијенаса према

Методе рада:

хемијској структури;

- излагање

- Наведе начин добијања,

- монолошко- дијалошка

особине и идентификационе

метода

реакције јодоформа, етанола,

- дискусија

Број часова
по
наставној
теми

салицилне киселине и
5.

Лекови који делују у централном

Стицање знања о

резорцинола
Препозна хемијску структуру и

Oблици рада:

нервном систему

хемијској структури,

наведе особине, употребу и

- фронтални облик

особинама, употреби и

начин идентификације лекова

- групни облик

идентификацији

који делују у ЦНС-у

- индивидуални

лекова: опојних

Методе рада:

аналгетика,

- излагање

аналгоантипиретика,

- монолошко- дијалошка

општих инхалационих

метода

анестетика

- дискусија
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11

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фармацеутска хемија (вежбе)
Разред: трећи
Образовни профил: Фармацеутски техничари
Наставник: Невенка Миловановић
Број часова: 35

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме Исходи постигнућа ученика

теме
- упознавање ученика
са опремом
лабораторије
- упознавање ученика

1.

остваривања наставне

Упознавање ученика са начином

са опасностима и

рада у лабораторији

мерама
предострожности
- усвајање знања о
испитивању по
прописима

- ученици ће моћи да
правилно користе посуде и
уређаје у лабораторији
- ученици ће усвојити знања о
месту чувања хемијских
супстанци
- ученици ће усвојити знања о
начину вођења дневника
аналитичке лабораторије
119

Број
часова по
наставној
теми

Облици рада:
- индивидуални рад
- групни рад
- рад у пару
Методе рада:
- демонстративна
- дискусија
- метод практичног
рада

3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме Исходи постигнућа ученика

теме
- упознавање ученика о

- ученици ће моћи да

начину идентификације правилно врше

2.

3.

Идентификација хемијских
супстанци

остваривања наставне

хемијских супстанци

идентификацију хемијских

- оспособљавање

супстанци

ученика да правилно

- ученици ће моћи да

користе литературу из

правилно користе стручну

фармацеутске хемије

литературу из различитих

- подстицање

извора

самосталног рада

- на основу стеченог знања

ученика и повезивање

може се применити тимски

раније стечених знања

наставној
теми

- индивидуални рад
- групни рад
- рад у пару
Методе рада:

14

- демонстративна
- дискусија
- метод практичног
рада

Припремање и стандардизација

- оспособљавање

раствора

ученика да правилно

правилно коришћење посуђа

- индивидуални рад

користе посуђе и

и хемијских супстанци у раду

- групни рад

стручну литературу

- ученици ће моћи да

- рад у пару

- упознавање ученика

самостално раде у

о начину припреме

лабораторији

Методе рада:

раствора

- ученици ће моћи да

- демонстративна

правилно стандардизују
120

часова по

Облици рада:

рад
- ученици су упућени на

- упућивање ученика

Број

Облици рада:

- дискусија

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме Исходи постигнућа ученика

теме

на тачност и
прецизност у раду

- упознавање значаја и
употребе хемијских
супстанци
- упућивање о начину
4.

остваривања наставне

Одређивање хемијских

одређивања хемијских

супстанци по попису

супстанци
- подстицање ученика
за самостални рад и
повезивање раније
стечених знања

растворе

- ученици су припремљени да
самостално користе стручну
литературу
- ученици примењују стечена
знања из других предмета
- ученици користе
одговарајуће методе при
одређивању хемијских
супстанци

121

Број
часова по
наставној
теми

- метод практичног
рада

Облици рада:
- индивидуални рад
- групни рад
- рад у пару
Методе рада:
- демонстративна
- дискусија
- метод практичног
рада

8

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Психологија и дечија психологија
Разред:III
Образовни профил: Педијатријска сестра
Број часова 105
Наставник: Станица Недељковић
Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Уводни део

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

Упознавање са појмом,

Ученици ће знати шта је предмет

Oблици рада:

предметом, гранама

психологије и упознати биолошку

фронтални облик

психологије и

основу

групни облик

разумевање биолошке

психичког живота.Разумеће факторе

условљ ености и

који детерминишу развој,и

развојности психичког

разликоваће онтогенезу од

Методе рада:

живота.

филогенезе, као и основне теорије

монолошко-

развоја.

дијалошка

122

Број
часова по
наставној
теми
5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

рад на тексту
демонстративна
дискусија

2.

Основне психичке
појаве/психички процеси,
особине и стање

Обрада појединих
психичких процеса.
Повезивање знања о
основним психичким
појавама у везу,кроз
развојни,динамички и
структурални приказ
личности.

Ученици ће знати како се опажа,учи и

Oблици рада:

kaко се решавају проблеми. Упознати

фронтални облик

се са појмом интелигенције и

групни облик

начинима њеног мерења. Ученици ће

рад у пару

разумети да је свака личност посебна
и разумеће основне проблеме у

Методе рада:

проучавању личности. Разликоваће

монолошко-

основне типове личности и различите

дијалошка

теорије које објашњавају природу

рад на тексту

личности: Разумеће факторе који

презентације

утичу на развој личности
123

демонстративна

33

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

Број
часова по
наставној
теми

активна настава
метода решавања

3.

Општи проблеми психичког

Стицање знања из

Ученици се упознају са свим фазама

проблема
Oблици рада:

развоја

дечије психологије.

развоја детета од раног детињства до

фронтални облик

Усвајање неких

адолесцентског доба и проблемима

групни облик

основних принципа

које прате развој. Раѕумевање

рад у пару

пружања психолошке

основних психолошких потреба деце,

помоћи детету.

реакције на животне ситуације, које

Методе рада:

су честе у здравственим установама.

монолошко-

37

дијалошка
рад на тексту
презентације
демонстративна
активна настава
метода решавања

4.

Посебни проблеми

Упознавање са

Ученици ће савладати појам и врсте

проблема
Oблици рада:

превентивним

страхова код деце, као и поједине

фронтални облик

124

30

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
психичког развоја.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања
наставне теме

техникама, као и

методе отклањања страхова. Упознаће групни облик

основним потешкоћама

се са конфликтима и механизмима

у психичком развоју

одбране. Научити терапијско дејство

деце.

игре и изградити однос према

Методе рада:

хендикепираном детету.

монолошко-

рад у пару

дијалошка
рад на тексту
презентације
демонстративна

125

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Називпредмета: Здравствена нега деце (теорија)
Разред: III/3
Образовни профил: Педијатријска сестра-техничар
Наставник: ДраганаРончевић
Број часова:70
Редни
број
теме
1.

Називнаставне
теме

Начин и
Циљевинаставнетеме

Исходи постигнућаученика

поступакостваривања

Савремене

-стицање знања ученика о практична примена стеченог

наставнетеме
Облицирада:

дијагностичке

савременим

-фронталниоблик

процедуре

дијагностичким методама оспособљавање ученика за

знања

и савладавање технике

руковање медицинским

рада

апаратима

-рад у пару

оспособљавање ученика за
асистирање при извођењу

Методерада:

дијагностичких прегледа

-монолошкодијалошка
-метода демонстрације

126

Бројчасовапонаст
авнојтеми
22

2.

Терапијски

-стицање знањаученика о практична примен а стеченог

Облицирада:

поступци

терапијским поступцима знања

-фронталниоблик

и

индивидуални

-стицање знања и практичних

савладавањетехникерада вештина при спровођењу
терапијских процедура

16

Методерада:
-монолошкодијалошка
-метода демонстрације

3.

Здравствено-

оспособљавањеучениказа -

васпитни рад

спровођењездравствено- практичнаприменастеченогзна -фронталниоблик
васпитнограда,стицањеос ња
новногзнања о

Облицирада:

18

-рад у групи

-

правилнојкомуникацијиса оспособљавањеучениказаспров
децом и родитељима

ођењездравственоваспитнограда у
здравстенимустановама

Методерада:
-монолошкодијалошка

4.

Специфичности

--стицање знања ученика -практична примена стеченог

Облицирада:

рада педијатријске о специфичности неге

знања

фронталниоблик

сестре у нези деце деце са посебним

оспособљавање ученика за

-рад у пару

с апосебним

активно учешће у непосредном Методе рада:
127

потребама и

14

потребама

оспособљавање ученика раду са децом с апосебним

-монолошко-

за рад са децом са

дијалошка

потребама

посебним потребама

демонстрацијe

128

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Здравствена нега деце (блок настава)
Разред: III/3
Образовни профил: Педијатријска сестра-техничар
Наставник: Љиљана Петошевић, Оливера Ђуровић, Гордана Виријевић, Јасна Зарев
Број часова: 30
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Исходи
Циљеви наставне теме

постигнућа
ученика

Начин и

Број часова

поступак

по

остваривања

наставној

Спречавање настајања и ширења

наставне теме
-стицање знања ученика за -активно учешће Облици рада:

интрахоспиталних инфекција

препознавање

ученика у

карактеристика,симптома и спровођењу

-фронтални
облик

знакова инфективних

метода асепсе и -рад у пару

обољења,настанку и

антисепсе на

ширењу истих

инфективном

Методе рада:

одељењу

монолошко-

-оспособљавање дијалошка
ученика за
129

-метода

теми
6

спровођење мера демонстрације
личне заштите
-развијање
мануелних
вештина код
ученика за
извођење
активне и
2.

Увежбавање извођења медицинско- -стицање знања и

пасивне заштите
-развијање
Облици рада:

дијагностичких процедура

практицних вестина

мануелних

-фронтални

(лумбална

ученика при извођењу

вештина код

облик

пункција,ендоскопска,ултразвучна и наведених дијагностичких ученика за
радиолошка испитивања)

процедура

-рад у пару

руковање
медицинским

Методе рада:

апаратима

монолошко-

-оспособљавање дијалошка
ученика за

-метода

асистирање при демонстрације
извођењу
дијагностичких
процедура
130

6

3.

Увежбавање спровођења

-стицање знања и

оспособљавање Облици рада:

неге,исхране и терапије код деце

практичних вештина

ученика за

-фронтални

почетно

облик

оболеле од респираторних обољења ученика при спровођењу

неге,исхране и терапије код укључивање у

-рад у пару

деце оболеле од

самосталан рад

индивидуални

респираторних обољења

-развијање
мануелних

Методе рада:

вештина код

монолошко-

ученика

дијалошка

6

-оспособљавање -метода
ученика за

демонстрације

реализацију
основних метода
здравственоваспитног рада
са оболелом
децом
4.

Увежбавање спровођења неге,исхране и -стицање знања и практичних -развијање

Облици рада:

терапије код деце оболеле од цревних

вештина ученика при

мануелних

-фронтални

обољења

спровођењу неге,исхране и

вештина код

-рад у пару

терапије код деце оболеле од ученика
цревних обољења
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-оспособљавање

Методе рада:

ученика за

монолошко-

6

примену мера за

дијалошка

спречавање

-метода

цревних обољења демонстрације

5.

Увежбавање терапијских поступака

- стицање мануелне

-практична

Облици рада:

(оксигенотерапија,инхалациона

спретности код ученика за

примена стеченог -фронтални

терапија,фототерапија,трансфузија

спровођење наведених

знања

облик

крви и крвних деривата)

терапијских поступака

-оспособљавање

-рад у пару

ученика за
почетно

Методе рада:

укључивање у

-монолошко-

самосталан рад

дијалошка

-оспособљавање

-метода

ученика за

демонстрације

препознавање
компликација
трансфузије
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6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних
наставних планова и програма

Назив предмета: акушерство и гинекологија
Разред:3-3
Образовни профил: педијатријска сестра -техничар
Наставник:
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

1.

Уводни део

Упознавање
ученика са предметом
и стицање основних
знања о значаја
материнства

-Практична примена
знања и упознавање ученика са
предметом

-Упознавање
ученика са грађом
спољашњих и
унутрашњих органа

-Објаснити грађу
спољашњих и унутрашњих
органа
-разликуј упалне
процесе од урођених обољења
спољашњих и унутрашњих
органа
-Објашњавају настанак и
трајање менструалног циклуса

Облици рада:
-форнтални
-групни
Метод рада
Монолошкодијалошка
Облици рада
-фронтални
-групни
Метод рада
Разговор
-Показивање
-Објашњавање
Облици рада
-фронтални
-групни
Метод рада
Разговор
-Показивање
-Објашњавање
Облици рада

2.

Анатомија карлице и полних
органа

3.

4.

Физиологија полних органа

Физиологија трудноће

-Стицање
знања о физиологији
менструалног циклуса

-Стицање

-Објашњавају начин
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Број часова
по
наставној
теми

2

4

4

Редни
број
теме

5.

6.

Назив наставне
теме

Нормалан порођај

Патологија трудноћа

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

знања о оплодњи јајне
ћелије ,развоју плода и
трајање трудноће

оплодње јајне ћелије
-Разумеју фазе
интраутериног развоја плода
-Образлажу разлоге који
утичу на развој и дужину
трајања трудноће

-фронтални
-групни
Метод рада
Разговор
-Израда
семинарских радова
-Објашњавање
Облици рада
фронтални
-групни
Метод рада
Израда
семинарских радова
-Објашњавање
Облици рада
-фронтални
-групни
Метод рада
Разговор
-Показивање
-Објашњавање

-Упознавање
ученика са фазама
порођаја

-Упознавање
ученика са разлозима
ванметртичне
трудноће и побачајима

-Дефинишу фазе
порођаја
-Објашњавају сваку фазу
порођаја

-Набрајају врсте
ванматеричних трудноћа
-Набрајају узроке
побачаја
-Објашњавају узроке за
ванматеричну трудноћу и
побачаје
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Број часова
по
наставној
теми

8

8

9

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Aкушерство и гинекологија вежбе
Разред:3-3
Образовни профил:педијатријска сестра - техничар
Наставник:Зарев Јасна,Букумира Светлана

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
Перинатологија

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о

-познаје основе правила здравог

-групни

важности

понашања у трудноћи

-идивидуални

перинаталног периода

-зна фазе развоја фетуса –плода

Број часова
по
наставној
теми

-повезује знање са другим
предметима
4 часа
2

Пријем труднице и порођај

-стицање знања о

-познаје дужности медицинске

-групни

фазама порођаја

сестре при пријему труднице

-индивидуални

-развијање мануелних

-зна фазе порођаја

-рад у пару

вештина у току

-активно учествује у пријему и

-монолошко дијалошки

асистирања у току

вођењу порођаја

-метода практичних
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
порођаја

3

4

Нега новорођенчета

Царски рез

остваривања наставне

радова

-повезивање знања

-зна основна правила у првој

-групни

стеченог на теоријској

нези новорођенчета

-идивидуални

настави

-развија висок степен свести о

-рад у пару

-оспособљавање

правилном коришћењу

-демонстрација

уценика за рад са

асептичних поступака током

новорођенчетом
-упознавање уценика

неге новорођенчета
-познаје основне раззлоге за

-групни

са инструментима који

царски рез

-индивидуални

се користе приликом

-правилно користи стерилни

-рад у пару

царског реза

материјал током порођаја

-демонстрација

-стицање и развијање

-повезује знање са другим

мануелних вештина

предметом

Број часова
по
наставној
теми
8 часова

10 часова

6 часа

при коришћењу
5

Пуерперијуму

стерилног материјала
-оспособљавање

-познаје основна правила

-групни

ученика за правилно

понашања бабињаре

-индивидуални

пружање помоћи

-повезује знања из других

-монолошки дијалошки

породиљама у периоду

предмета

-демонстрација

пуерперијума
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7 часова

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Педијатрија са негом - теорија
Разред: III/3
Образовни профил: Педијатријска сестра - техничар
Наставник: Катарина др Тороман
Број часова: 70
Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Општи део

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика

-Дефинисање основних знања о

Облици рада:

са предметео и

особеностима патолошких

-фронтални

стицање оснивних

процеса у детињству

-групни

знања о особеностима

-Примена знања ученика о

патолошких процеса у

важности профилаксе и лечења

детињству, значај

Број часова
по
наставној
теми

3
Методе рада:
-монолошко-дијалошка

инфекције и принципа

2.

Обољења респираторног система

профилаксе и лечења.
Усвајање основних

-Препознавање основних

Облици рада:

знања ученика о

симптома болести

-фронтални

специфичности

респираторног система

-групни

обољења

- Примена стечених знања

респираторног

22
Методе рада:
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

система код деце

Број часова
по
наставној
теми

-монолошко-дијалошка
-израда семинарских

3.

4.

Стицање знања о

-Препознавање раличитих

радова
Облици рада:

значају туберкулозе

облика туберкулозе

-фронтални

као обољења и

-Учешће у спровођењу неге и

-групни

усвајање знања о

лечења ове деце

значају спровођења

-Примена превентивних мера и

Методе рада:

здравствено васпитног

спровођење здравствено

-монолошко-дијалошка

рада код ове деце

васпитног рада са децом и

-дискусија

Стицање основних

породицом
-Препознавање основних

-семинарски рад
Облици рада:

знања о значају

симптома болести

-фронтални

обољења органа за

-Учешће у спровођењу неге и

-групни

Обољења органа за варење и

варење и о значају

лечења ове деце

-рад у пару

поремећаји исхране

поремећаја исхране

-Процена степена поремећаја у

Туберкулозна обољења код деце

усхрани

5

20
Методе рада:
-монолошко-дијалошка
-дискусија

Упознавање ученика

-Оспособљавање ученика за

138

-демонстрација
Облици рада:

Редни
број
теме

5.

6.

Назив наставне
теме

Алергијска обољења деце

Кожно-венерична обољења код деце

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

са специфичностима

препознавање алергена који је

-фронтални

алергијских обољења

довео до алрегије

-групни

код деце

-Практична примена стечених

Број часова
по
наставној
теми

5

знања

Методе рада:

-Примена превентивних мера у

-монолошко-дијалошка

сузбијању појаве алергија

-израда семинарског

Стицање потребних

-Примена одговарајућих

рада
Облици рада:

знања о значају

превентивних мера у сузбијању

-фронтални

јављања кожно-

овох болести

-групни

венеричних болести

-Практична примена стечених

-рад у пару

5

знања

7.

-Решавање проблема који доводе

Методе рада:

до ове болести

-монолошко-дијалошка

Значај правилне неге и

-Оспособљавање ученика за

-дискусија
Облици рада:

лечења деце оболеле

процену здравственог стања код

-фронтални

од крвних болести

ове деце

-групни

Обољења крви и хематопоетских

-Практична примена стечених

органа

знања

10
Методе рада:
-монолошко-дијалошка

139

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме
-демонстрација
-ирада семинарског рада

140

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: педијатрија са негом - вежбе
Разред: 3
Образовни профил: педијатријска сестра -техничар
Наставник:
Број часова: 140
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Специфичности у нези деце са

Усвајање знања и

-уме да измери, упише у листу

облици рада:

респираторним обољењима

стицање вештина у

виталне функције

индивидуални, групни,

нези, дијагностици и

-препознаје патолошке типове

фронтални, тандем

терапији деце са

дисања

болестима

-поставља пацијента у

респираторних органа

одговарајући полажај на основу

методе рада:

сопствене процене

демонстрација,

-примењује оксигену терапију као

посматрање, разговор

и инхалациону
- припрема опрему за аспирацију
секрета, разуме принцип рада

141

Број часова
по
наставној
теми

32

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

- припрема материјал потребан за
плеуралну пункцију, разуме значај
-припрема дете за функционална
и радиолошка
испитивања

2.

Специфичности неговања деце

Примена стечених

-објашњава значај заштите

облици рада:

оболеле од туберкулозе

теоријских знања и

особља и правилне организације

фронтални, групни,

практичних

рада

тандем

вештина( нега 2)

-уме да узме спутум
- објашњава ТБЦ тестове, уме да

20

их изведе

методе рада:

- разуме значај правилне примене

демонстрација, израда

туберкулостатика

презентације, плаката

- планира исхрану деце оболеле
од ТБЦ
_ демонстрира здравствено
васпитни рад кроз презентацију,
3.

Посмарање, нега детета са болестима

Препознавање знакова

плакат
-процењује ухрањеност детета
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облици рада: групни,

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
дигестиних органа

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

и смптома болести

- уме да процени столицу,

респираторних органа,

повраћени садржај, региструје и

учешће у

узме за анализе

дијагностичким и

-припрема дете и материјал за

методе рада:

терапијским

рендгенски преглед као и за

демонстрација,

поступцима

гастроскопију

дијалог,

-препознаје знаке дехидрације

посматрање

Број часова
по
наставној
теми

тандем, индивидуални
36

-примењује рехидрацију
-примењује мере изолације
- планира негу детета са
дијареалним синдромом
4.

5.

Специфичности неговања деце са

Препознавање знакова

-прави план безглутенске дијете
-уме да посматра кожу и видљиве

облици рада: групни,

алергијским обољењима

и симптома

слузокоже

тандем, индивидуални

алергијских обољења,

- припрема ургентну терапију у

извођење кожних

алергијским реакцијама

методе рада:

тестова

- планира здравствено васпитни

демонстрација,

рад са децом оболелом од

презентација поинт.

Посматрање детета,

бронхијалне астме
-уме да посматра кожу, косу и

Израда плаката
облици рада: групни.

препознавање знакова

нокте и уочава знаке бактеријске,

Индивидуални, тандем

Кожно венерична обољења код деце
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20

Редни
број
теме

6.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

и симптома и узимање

гљивичне и паразитарне

дијагностичког

инфекције

методе рада:

материјала

-уме да примањује масти,

демонстрација,

прашкове и креме

посматрање
облици рада: групни,
индивидуални, тандем

Посматрање и нега хематолошких

Примена стечених

-уме да узме брис
-уме да посматра болесно дете

болесника

знања из теорије и

-уме да узме крв за испитивања

повезивање са

- уме да припреми потребан

вештинама из неге 2

материјал за пункцију костне
сржи, постави пацијента у

методе рада:

адекватан положај, збрине

посматрање,

пацијента

демонстрација,

-уме да примени трансфузију

практична активност

крви и крвних деривата

ученика

- зна компликације трнсфузије
-објашњава апликацију
цитостатске и зрачне терапије
- објашњава значај заштите и
мере заштите болесникове
околине и медицинске сестре код
примене терапије
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Број часова
по
наставној
теми
8

24

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Педијатрија са негом-блок настава
Разред:III
Образовни профил:Педијатријска сестра - техничар
Наставник:
Број часова: 30
Број
Редни
број
теме

1.

2.

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

настав
ној

Прва нега

-Усвајање знања и стицање

-Припрема материјал потребан за

-Облици рада:

новорођенчета

вештина у нези

прву негу новорођенчета

индивидуални,групни

новорођенчета

-Демонстрира купање

-Методе

новорођенчета,обраду пупчаног

рада:демонстрација,практична

патрљка и пупчане ране, и негу чула

активност ученика

Нега деце са обољењима

-Усвајање знања и стицање

код новорођенчета
-уме да измери, упише у листу

-Облици рада: индивидуални,

респираторног тракта

вештина у нези,

виталне функције

групни

дијагностици и терапији

-препознаје патолошке типове

-Методе рада: демонстрација,
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теми
6

6

Број
Редни
број
теме

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

настав
ној
теми

деце са болестима

дисања

респираторних органа

-поставља пацијента у одговарајући
полажај на основу сопствене
процене
-примењује оксигену терапију као и
инхалациону
- припрема опрему за аспирацију
секрета, разуме принцип рада
- припрема материјал потребан за
плеуралну пункцију, разуме значај
-припрема дете за функционална и
радиолошка
испитивања
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посматрање, разговор

Број
Редни
број
теме

3.

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

настав
ној

Нега деце са обољењима

-Препознавање знакова и

-процењује ухрањеност детета

-Облици рада: групни.

органа за варење,

смптома болести

- уме да процени столицу, повраћени

индивидуални, тандем

алерголошка обољења.

респираторних органа,

садржај, региструје и узме за

-Методе рада: посматрање,

Болести крви и

учешће у дијагностичким и

анализе

демонстрација, практична

крвотворних органа.

терапијским поступцима.

-припрема дете и материјал за

активност ученика

-Препознавање знакова и

рендгенски преглед као и за

симтома алергијских

гастроскопију

обољења,извођење кожних

-препознаје знаке дехидрације

тестова.

-примењује рехидрацију

-Препознавање знакова и

-примењује мере изолације

симптома код болести крви и

- планира негу детета са

крвотворних органа.

дијареалним синдромом
-прави план безглутенске дијете
-уме да посматра кожу и видљиве
слузокоже
- припрема ургентну терапију у
алергијским реакцијама
- планира здравствено васпитни рад
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теми
6

Број
Редни
број
теме

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

настав
ној
теми

са децом оболелом од бронхијалне
астме
-уме да посматра болесно дете
-уме да узме крв за испитивања
- уме да припреми потребан
материјал за пункцију костне сржи,
постави пацијента у адекватан
положај, збрине пацијента
-уме да примени трансфузију крви и
крвних деривата
- зна компликације трнсфузије
-објашњава апликацију цитостатске
и зрачне терапије
- објашњава значај заштите и мере
заштите болесникове околине и
медицинске сестре код примене
терапије

148

Број
Редни
број
теме

4.

часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

по

наставне теме

настав
ној

Превремено рођено дете

-Усвајање знања и стицање

-Уме да посматра и препознаје

-Облици рада: фронтални,

вештине у посматрању и

карактеристичне особине

групни, тандем,индивидуални

нези превремено рођеног

превремено рођенног детета

-Методе рада: демонстрација,

детета

-Разуме значај правилне неге

посматрање, разговор

теми
6

-Припрема материјал за негу детета
5.

Ургентна стања у

-Препознавање знакова и

у инкубатору
-Процењује ургентна стаља

-Облици рада: фронтални,

педијатрији

симтома код ургентних

-Припрема дете и материјал за

групни, тандем,индивидуални

стања у педијатрији,учешће

интервенције код ургентних стања

-Методе рада: демонстрација,

у дијагностичким и

посматрање, разговор

терапијским поступцима
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6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Физикална терапија теорија
Разред: III/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар

Наставник:

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Предмет физикалне

Стицање знања о предмету физикалне

- разумевање основних

Oблици рада:

терапије

терапије. Врсте агенаса које се користе у

принципа

-фронтални облик

терапији и њихов значај како у лечењу

- анализа стечених знања

-групни облик

поврењених и оболелих, тако и у

- практична примена

- индивидуални

третману неге тела

Методе рада:
- излагање
-монолошкодијалошка метода
-дискусија

150

Број часова
по
наставној
теми

5

Редни
број
теме
2

3

Назив наставне
теме
Термотерапија

Хидротерапија

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Стицање знања из области

- присећа се и препознаје

Облик рада :

термотерапије, Физиолошко дејство

информације које су учене

Фронтални и групни

топлоте.

-Успева да употреби

Метода рада:

Облици термотерапије, Крио-терапија.

информацију у новим

практична монолошко

И упознавање са индикацијама и

ситуацијама и при решавању

дијалошко

контраиндикацијама за терапију

задатака.

демонстративна

Стицање знања из области

- износи своје мишљење
- показује знање о

Облик рада :

хидротерапије

параметрима за правилно

Фронтални и групни

Физичке особине воде. Опрема и

успстављању дијагнозе

Метода рада:

уређаји за

- показује знање о свим

практична монолошко

хидротерапију.Механичка дејства

техникама,процедурама и

дијалошко

воде на организам. Топлотна дејства

препаратима који се користе у

демонстративна

воде на организам.Облици

третману хидротерапије

хидротерапијских процедуралокалне и опште купке.Индикације
за хидротерапију.
Контраиндикације у примени
4

Фототерапија

хидротерапије.
Стицање знања из области фототерапије.

-Разумевање основних

Облик рада :

Дејство и практична примена

принципа у фототерапији

Фронтални и групни

151

Број часова
по
наставној
теми

16

8

Редни
број
теме

5

Назив наставне
теме

Магнетотерапија

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

светлосних терапија(ув, ир,

-Закључивање и повезивање са

Метода рада:

хелиотерапија, ласер, биоптрон).

предходним градивом

практична монолошко

Опрема и уређаји за фототерапију.

дијалошко

Индикације и контраиндикације, и

демонстративна

грешке при раду
Стицање знања из области

-Разумевање градива и

Облик рада :

магнетотерапије

присвајање знања из области

Фронтални и групни

Физичка својства магнетотерапије.

магнетотерапије

Метода рада:

Начин примене магнетотерапије.

-Повезивање са осталим

практична монолошко

Индикације и контраиндикације

градивом и изношење

дијалошко

сопствених закључака и

демонстративна

мишљења

152

Број часова
по
наставној
теми
40

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступакостваривањапрописаних
наставнихпланова и програма

Називпредмета: Физикалнатерапија вежбе
Разред: 3
Образовнипрофил: Физиотерапеутскитехничар
Наставник: АлександарДумић, СоњаИлић, СтефанМаркешевић
Редни
број
теме

Називнаставне
теме

1

Увод

Упознавање ученика са кабинетом и
опремом

2

Термотерапија

3

Криотерапија

Стицање знања о изворима и
начинима преношења топлоте,
парафину, пелоиду, парафангу, сауни
и техникама апликација ових
процедура
Учење техника макриотерапије и
криомасаже

4

Хидротерапија

5

Магнетотерапија

Циљевинаставнетеме

Упознавање са хидротерапијским
блоком, хабардкадом, тушевима,
базеном, техникамаапликација и
увежбавањеистих
Учење физичких својстава
магнетотерапије и њеном начину
апликације
153

Исходи и
стандардипостигнућау
ченика

Начин и
поступакостваривањанас
тавнетеме

Бројчасова
понаставно
јтеми

Ученици су упознати
са кабинетом и
опремом
Ученици самостално
постављају парафин,
пелоид, парафанго и
правилно спроводе
саунирање пацијента
Самостално извођење
криотерапије и
криомасаже
Самостално изводе
процедуре у
хидротерапијском
блоку
Самостално извођење
магнетотерапијских
процедура

Вербална, дијалошка,
демонстративна

4

Вербална, дијалошка,
демонстративна

40

Вербална, дијалошка,
демонстративна

8

Вербална, дијалошка,
демонстративна

24

Вербална, дијалошка,
демонстративна

4

6

Фототерапија

Овладавање техникама апликације
ИР и УВ лампе и увежбавање
осталих фототерапијских процедура

7

Механотерапија

Учење и увежбавањетехникалокалне
и општеподводнемасаже, као и
вибрационемасаже

154

Ученици правилно и
самостално користе
Кварац и Солукс
лампу у терапијске
сврхе
Самостално ињводе
подводну и
вибрациону масажу

Вербална, дијалошка,
демонстративна

28

Вербална, дијалошка,
демонстративна

32

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступакостваривањапрописаних
наставнихпланова и програма

Називпредмета: Физикалнатерапија(Блок настава)
Разред: 3
Образовнипрофил: Физиотерапеутскитехничар
Наставник: АлександарДумић, СоњаИлић, СтефанМаркешевић
Редни
број
теме

Називнаставне
теме

1

Хидроколатор

2

Начин и
поступакостваривањан
аставнетеме

Бројчасова
понаставно
јтеми

Ученици самостално
изводе терапију
хидроколатором
Ученици самостално
постављају парафин, врше
његово скидање и
одржавају парафинске
судове
Самостално извођење
криотерапије и
криомасаже као и
пелоидетерапије
Самостално извођење
процедура у
хидротерапијском блоку

Дијалошка,
демонстративна

6

Дијалошка,
демонстративна

6

Дијалошка,
демонстративна

6

Дијалошка,
демонстративна

6

Самостално извођење
терапије ИР и терапије УВ
зрацима уз претходно

Дијалошка,
демонстративна

6

Исходи
постигнућаученика

Циљевинаставнетеме

Упознавање ученика
хидроколатором и техником
апликовања ове процедуре
Апликација парафина
Технике апликовања
и припрема
парафинотерапије.Поступци
парафинских судова скидања и пречишћавања парафина
као и одржавање судова за парафин

3

Пелоидо и
криотерапија

Учењетехникамакриотерапије и
криомасаже, припрема леда и
пелоида за пелоидотерапију

4

Хидропроцедуре и
механотерапија

5

Апликација УВ и ИР
зрака

Поступци у хабард кади,
апликација свих врста локалних
купки,припрема тушева,рад у
базену, подводна и вибрациона
масжа
Апликовање ИР зрака Соллукс
лампом и УВ зрака Кварц лампом
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одрађену биодозу
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Кинезиологија-теорија
Разред: III/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Наставник:

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
Увод

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Стицање знања појму

-препознавање градива

Облик рада : Фронтални

кинезилогија, увод у историјски

-показивање знања из области

и групни

развој кинезиологије. Предмет

кинезиологије

Метода рада: практична

изучавања кинезиологије,

-разумевање значаја предмета

монолошко дијалошко

циљеви и развој.

у процесу рехабилитације

демонстративна

157

Број часова
по
наставној
теми
2

Редни
број
теме
2

3

4

Назив наставне
теме
Локомоторни систем

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање знања и подсећање о

-распознавање градива

Облик рада : Фронтални

елементима и грађи

-познавање грађе скелета и

и групни

локомоторног система.

система за кретање

Метода рада: практична

Инервација, настанак и врсте

-разумевање градива, и

монолошко дијалошко

мишићних контракција. Замор

формирање властитог

демонстративна

Стицање знања о Апсолутној

мишљења
-распознавање градива

Облик рада : Фронтални

снази, релативној снази

-стицање знања

и групни

максималној снази,

функционисању мишица, и

Метода рада: практична

субмаксималној снази,

врстама мишићних

монолошко дијалошко

минималној снази мишићне

контракција

демонстративна

контракције

-способност примене знања у

Ефикасност мишићне

Стицање знања о фаторима који

практичном раду
-препознавање градива

Облик рада : Фронтални

контракције

утичу на снагу мишићне

-могућност повезивања са

и групни

контракције.

осталим градивом и

Метода рада: практична

Загрејаност мишића,

закључивања

монолошко дијалошко

Снага мишићне контракције

замореност, почетна дужина,
5

Начин и поступак

Број часова
по
наставној
теми

40

3

3

демонстративна

Подела мишића према улози

врста полуге
Стицање знања о мишићима

-разумевање градива

Облик рада : Фронтални

у координисаној радњи

агонистима, антагонистима,

-закључивање и повезивање

и групни

158

3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Коштане полуге
6

7

8

Мишићи као сила

Тежиште

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

синергистима. Њихова улога у

градива са осталим областима

Метода рада: практична

координацији покрета

-практична примена стеченог

монолошко дијалошко

Стицање знања о коштано

знања у раду са пацијентима
-распознавање градива

демонстративна
Облик рада : Фронтални

зглобном систему. Тачке које

-истицање и показивање знања

и групни

дефинишу полугу, обртни

о значају полуга

Метода рада: практична

момент силе, врсте полуга,

-значај почетног положаја за

монолошко дијалошко

ослонац

правилно извођење покрета

демонстративна

-показивање знања о грађи и

Облик рада : Фронтални

о грађи мишића. Мишићи као

функцији мишића

и групни

сила.Обртни момент силе

-повезивање са осталим

Метода рада: практична

мишића.Угао деловања силе

градивом и значај мишићне

монолошко дијалошко

мишића. Гравитација као сила.

контракције за правилно

демонстративна

Ефикасност комбинованог

извођење порета

отпора и ефекти контракције
Стицање знања о тежишту.

-распознавање градива

Облик рада : Фронтални

Дефиниција, тежиште појединих

-показивање основних знања о

и групни

сегмената тела, начин

тежишту и равнотежи и њихов

Метода рада: практична

одређивања тежишта. Тежина

значај у третману

монолошко дијалошко

Стицање знања и подсећање

тела и појединих делова тела

демонстративна
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Број часова
по
наставној
теми

9

12

9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Исходи и стандарди

Циљеви наставне теме

постигнућа ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Равнотежа и врсте равнотеже
9

Улога централног нервног

Стицање знања о морфолошким

-разумевање градива

Облик рада : Фронтални

система у мишићној

карактеристикама ЦНС-а,

-прављење разлике између

и групни

активности

Подела и улога ЦНС-а у

повреда у централног и

Метода рада: практична

мишићним активностима,

периферног нервног система

монолошко дијалошко

Моторни и сензитивни путеви,

-извођење закључака и

демонстративна

Аутоматизација покрета и

повезивање

компензација функција
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24

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Кинезиологија вежбе
Разред: III/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Наставник: Никола Филиповић , Александар Думић

Редни
број
теме

1

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Појам кинезиологије и

Упознавање са кабинетом и

Практична примена стеченог

Облик рада :

методе посредством

опремом која се користи у

знања:

Фронтални и групни

којих се врши

кинезиологији

-Уценици показују знање о значају

Метода рада:

објективизација

кинезиологије

практична

функционалног стања

-препознају опрему која се користи

монолошко

организма а посебно

у кинезиологији и правилно рукују

дијалошко

локомоторног система

са њом

демонстрсативна
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Број часова
по
наставној
теми
4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Антропометријске

Упознавање ученика са опемом

Практична примена стеченог

Облик рада :

мерења

која се користи за мерења као и

знања:

Фронтални и групни

начин мерења и уписивања

-Распознаје и правилно користи

Метода рада:

параметара

опрему за антропометријска

практична

мерења

монолошко

-доноси одлуке и препознаје

дијалошко

проблеме у раду

демонстрсативна

2

Број часова
по
наставној
теми

20

-изводи закључке који се заснивају
Мерење обима покрета

3

Упознавање ученика са опремом

на одређеним подацима
Практична примена стеченог

Облик рада :

која се користи за мерење обима,

знања:

Фронтални и групни

као и техника руковања. Правилно

-Препознавање проблема,правилно

Метода рада:

коришћење као и правилно

узимање мера и уписивање

практична

уписивање података у картон и

података

монолошко

значај правилног уписивања

-доношење одлука и преузимање

дијалошко

иницијативе у раду

демонстрсативна

44

-повезивање градива и извођење

4

Мерење мишићне снаге,

Упознавање ученика са опремом

закључака
Практична примена стеченог

Облик рада :

ММТ

која је потребна за извођење ММТ.

знања:

Фронтални и групни

Начини и извођење ММТ, и

-Ученици су упознати са начинима

Метода рада:

162

72

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

уношење података у картон.

узимања података у ММТ

практична

Грешке које могу да настану при

-Ученик препознаје неправилности

монолошко

раду

у раду и правилно доноси одлуке

дијалошко

-закључује, повезује стечено знање

демонстрсативна

Број часова
по
наставној
теми

код разних врста обољења
-развија способност самосталног

5

Динамометријско

Упознавање са техником извођења

рада
Практична примена стеченог

Облик рада :

мерење снаге мишића

динамометријског мерења снаге

знања:

Фронтални и групни

мишића и разлика између мануелне

-распознаје и правилно рукује

Метода рада:

и динамометријске методе

опремом

практична

-повезује теоријско и практично

монолошко

знање

дијалошко
демонстрсативна
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4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступакостваривањапрописаних
наставнихпланова и програма

Називпредмета: Кинезиологија(Блок настава)
Разред: 3
Образовнипрофил: Физиотерапеутскитехничар
Наставник: АлександарДумић, СоњаИлић, СтефанМаркешевић
Редни
број
теме

Називнаставне
теме

1

Антропометријска мерења

Мерење дужине горњих и доњих
екстремитета

2

Мерење обима покрета

Учење мерења обима покрета
главе, врата, трупа, кука, колена
стопала, учење симетричних
тачака на телу и физиолошких и
патолошких кривина на
кичменом стубу

3

Мерењемишићнеснаге
мануелном методом

4

Индивидуални рад са
пацијентима

Учење мануелне методе процене
снаге мишића. Мерење снаге
мишића горњих и доњих
екстремитета као и мишића
трупа
Самосталан рад са пацијентима у
болничким условима

5

Мерење мишићног рада

Учење тестова оптерећења

Начин и
поступакостварив
ањанаставнетеме

Бројчасов
апонастав
нојтеми

Ученици су упознати са
мерним инструментима и
њиховим коришћењем
Ученици су спремни да
самостално врше
антропометријска мерења
одговарајућим
инструментима
одговарајућих сегмената тела
и врше процену постуре
Ученици самостално врше
процену снаге мишића
мануелном методом

Дијалошка
Демонстративна

6

Дијалошка,
демонстративна

6

Дијалошка,
демонстративна

6

Ученик самостално врши
антропометријска мерења и
ММТ са пацијентом
Ученици су упознати са степ-

Дијалошка,
демонстративна

6

Дијалошка,

6

Исходи и
стандардипостигнућаученика

Циљевинаставнетеме

164

тестом, тредмил-стазом,
бицикл-ергометром

демонстративна

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Основи клиничке медицине
Разред: III/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Наставник:

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
увод

Исходи и стандарди

Начин и поступак

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

Упознавање ученика са

-Примена стеченог знања и

Облик рада : Фронтални и

предметом.Значај узимања

повезивање са другим

групни

анамнезе, обављање физикалног

стручним предметима

Метода рада: монолошко

прегледа, као и постављање

-Практична примена

дијалошки

правилне дијагнозе и терапије

стеченог знања

Циљеви наставне теме

165

Број часова
по наставној
теми
8

Редни
број
теме
2

3

4

5

Назив наставне
теме
Повреде

Термичке повреде

Повреде нерава

Ампутације

Урођене деформације
6

Број часова

Исходи и стандарди

Начин и поступак

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

Упознавање ученика са врстама

Стицање знања о повредама

Облик рада : Фронтални и

повреда, начинима настанка

-Примена стеченог знања у

групни

повреда, реакцијама организма на

практичном раду

Метода рада: монолошко

повреде и нацин санирања тих

-Повезивање градива и

дијалошки

20

повреда

изношење мишљења

Упознавање ученика са начином и

-препознавање и

Облик рада : Фронтални и

3

врстама термичких повреда, и

интерпретација градива

групни

лечење

-изношење закључака

Метода рада: монолошко

препознавање, и практична

дијалошки

Подсећање ученика на анатомију

примена
-Препознавање градива

Облик рада : Фронтални и

периферног и централног нервног

-разумевање и

групни

система, и повреде које могу

интерпретација

Метода рада: монолошко

настати на њима.

Изношење оригиналног

дијалошки

Начин лечења тих повреда и стања
Упознавање ученика са

мишљења
-Распознавање градива

Облик рада : Фронтални и

ампутацијама, врсте ампутација,

-интерпретација наученог и

групни

узроци, као и третман код

разумевање

Метода рада: монолошко

ампутираног екстремитета
Упознавање ученика са врстама

-Разумевање градива

урођених деформација код деце,

-Повезивање градива и

Циљеви наставне теме

дијалошки

166

Облик рада : Фронтални и

по наставној
теми

8

2

Редни
број
теме

7

Назив наставне
теме

Реуматска обољења

Исходи и стандарди

Начин и поступак

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

њихово распознавање, подела као и

идентификовање узрока

групни

начин и успешност лечења

-Показивање и изношење

Метода рада: монолошко

ставова

дијалошки

Упознавање ученика са врстама

-препознавање градива

Облик рада : Фронтални и

реуматизма,изгледом и

-разумевање тежине

групни

разликама.Начин његовог настанка

обољења и врста

Метода рада: монолошко

Циљеви наставне теме

као и лечење
8

9

10

Обољења костију

Обољења зглобова

Обољења мишића

Број часова
по наставној
теми
6

16

дијалошки

Упознавање ученика са врстама

-препознавање градива

Облик рада : Фронтални и

болести костију, симптомима и

-интерпретација и

групни

начином лечења

разумевање

Метода рада: монолошко

Упознавање ученика са врстама

-усвајање знања о врстама

дијалошки
Облик рада : Фронтални и

болести зглобова, симптомима и

болести зглобова

групни

начином настанка као и начином

-Препознавање и практична

Метода рада: монолошко

лечења
Упознавање ученика са врстама

примена
-Стицање знања о врстама и

дијалошки
Облик рада : Фронтални и

болести мишића, симптомима

обољења мишића

групни

начином настанка као и начином

-Практична примена знања

Метода рада: монолошко

лечења

-Интерпретација и

дијалошки

повезивање са другим
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6

3

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди

Начин и поступак

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

Број часова
по наставној
теми

градивом
11

Обољења централног

Упознавање ученика са болестима

-стицање знања о

Облик рада : Фронтални и

нервног система

централног нервног система, врсте

централном нервом систему

групни

повреда, нацин настанка истих ,

-Практична примена и

Метода рада: монолошко

као и њихово правилно и

препознавање симптома

дијалошки

благовремено лечење

болести

9

-повезивање и извођење
закључака који се заснивају
12

Обољења

Упзнавање ученика са болестима

на одређеним подацима
-Стицање знања о

Облик рада : Фронтални и

кардиоваскуларног

које могу да настану у

проблемима и болестима које

групни

система

кардиоваскуларном систему. Начин

захватају кардиоваскуларни

Метода рада: монолошко

њиховог настанка, симптоми,

систем

дијалошки

лечење као и превенција настанка.

-препознавање и практична

11

примена
-схватање важности
13

Обољења респираторних

Упознавање ученика са болестима

превенције
-стицање знања о врстама и

Облик рада : Фронтални и

органа

респираторних органа, симптоми,

тежини болести

групни

начин настанка као и методе

-практична примена

Метода рада: монолошко

лечења

-изношење ставова о

дијалошки

превенцији респираторних

168

7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди

Начин и поступак

постигнућа ученика

остваривања наставне теме

болести

169

Број часова
по наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:

Технологија зуботехничког материјала -теорија

Разред: III/5
Образовни профил: Зубни техничар
Наставник: др Јасмина Јовановић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
Упознати особине

Метали и легуре

-

Правилна примена

Облици рада:
-фронтални облик

-

легура
Користити одабране

метала као
компонената легура

1.

легуре за сваку врсту

које се користе у

протетских надокнада

стоматолошкој
протетици
Вештачке смоле

-

Указати на састав,

Методе рада:
Објашњавање,Слободан

Правилна примена

Облици рада:

акрилата

-фронтални облик

примене вештачких

-активна настава

смола

Методе рада:

170

по
наставној
теми

-активна настава

разговор, дискусија

особине и начин
2.

остваривања наставне

Број часова

48

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме
Објашњавање,Слободан

Спајање металних делова надокнаде
3

Керамички материјали

Правилно спојити

разговор, дискусија
Облици рада:

спајања делова

делове надокнаде и

-фронтални облик

надокнаде, као и

применити тачно

-активна настава

указати на материјале

индиковану легуру

Методе рада:

-

Објаснити начин

који се том приликом

Објашњавање,Слободан

користе

разговор, дискусија

-

Упознати састав,
особине и начин

4.

Правилно применити

Облици рада:

керамичке масе

-фронтални облик

примене керамичких

-активна настава

материјала

Методе рада:
Објашњавање,Слободан
разговор, дискусија

171

Број часова
по
наставној
теми
10

5

7

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: фиксна протетика -теорија
Разред:III/5
Образовни профил:зубни - техничар
Наставник:др Марија Васковић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Телескоп системи

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Оспособљавање

-Препознавање општих појмова

Облици рада:

ученика за израду

о телескоп систему

-фронтални облик

телескоп система

-разумевање примене телескоп

-групни облик

система

Методе рада:

Број часова
по
наставној
теми

6

-монолошко-дијалошка
2.

3.

Наменске круне

Заштитне круне

Стицање основних

- репродукција примене и

метода
Облици рада:

знања о наменским

начина израде

-фронтални облик

крунама

- примена знања у планирању и

Методе рада:

Оспособљавање

изради наменске круне
-- репродукција примене и

-дискусија
Облици рада:
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6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

ученика за израду

начина израде заштитне круне

акрилатних заштитних

--уочавање фаза и поступна

круна

израда заштитних круна

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-фронтални облик
2
Методе рада:
-излагање

4.

Инлеји

Усвајање знања о

-препознавање општих појмова

Облици рада:

значају и начину

инлеја

-фронтални облик

израде инлеја

-уочавање фаза у изради инлеја

-групни облик

4

-примена знања ученика у
изради инлеја

Методе рада:
-монолошко-дијалошка

5.

Надоградње

Оспособљавање

- препознавање општих појмова

метода
Облици рада:

ученика за израду

о надоградњи

-фронтални облик

надоградњи

-уочавање разлика у изради

-групни облик

ливених и класичних

-индивидуални

надоградњи
-показује знање у изради

Методе рада:

надоградњи

-рад на текст
-дијалошка метода
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5

Редни
број
теме
6.

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Материјали који се користе за израду

Стицање основних

-препознавање градивних и

Облици рада:

фиксних протетских радова

знања о материјалима

помоћних материјала у

-фронтални облик

којисе користе у

протетици

-рад у пару

фиксној протетици

- правилно коришћење

Број часова
по
наставној
теми

6

материјала у изради фиксних

Методе рада:

протетских радова

-монолошко-дијалошка
метода
-активна настава

7.

Апарати који се користе у

Оспособљавање

-репродукција поделе апарата у

Облици рада:

стоматолошкој протетици

ученика у руковању

стоматолошкој протетици

-фронтални облик

апаратима који се

- показује знање у примени

-индивидуални

користе у

апарата у стоматолошкој

стоматолошкој

протетици

протетици
8.

Општи појмови о мостовима

8
Методе рада:
-монолошко-дијалошка

Стицање основних

- препознавање општих појмова

метода
Облици рада:

знања о општим

о мостовима

-фронтални облик

појмовима о

-примена теоретског знања у

-групни облик

мостовима

изради и моделовању моста

-индивидуални

174

11

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Методе рада:
-дијалошка метода
9.

Бочни мост цео од метала

Усвајање знања о

- препознавање општих појмова

-дискусија
Облици рада:

моделовању и изради

о бочном мосту

-рад у пару

бочног моста одметала

-показује знање у изради бочног

-групни облик

6

моста
Методе рада:
-дијалошка метода
-дискусија
10.

11.

Мост који се скида

Доњи бочни фасетирани мост

Усвајање знања о

-- препознавање општих појмова

-текстуални метод
Облици рада:

моделовању и изради

о мосту који се скида

-фронтални облик

моста који се скида

-уочити значај и редослед

-групни облик

израде моста који се скида

Методе рада:

Оспособљавање

- препознавање делова бочног

- дијалошка метода
Облици рада:

ученика у изради

фасетираног моста

-фронтални облик

доњег бочног

-примењује знање у изради

-групни облик

фасетираног моста

бочног фасетираног моста

-индивидуални
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4

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Методе рада:
-излагање
-дискусија
12.

Горњи бочни фасетирани мост

Оспособљавање

- препознавање делова бочног

-израда паноа
Облици рада:

ученик у изради

фасетираног моста

-фронтални облик

горњег бочног

-примена теоретског знања у

-групни облик

фасетираног моста

изради бочног фасетираног
моста

Методе рада:
-монолошко-дијалошка
метода
-излагање
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6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Фиксна протетика-вежбе
Разред:III
Образовни профил:зубни техницар
Наставник:Петровић Сања,Ђорђевић Сања,Миљевић Ана

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Телескоп круне

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Савладавање технике

Развијање мануелних

Облици рада:

израде телескоп круна

спретности и практицна

-индивидуални

на радном моделу

реализација принципа израде

-групни

телескоп круна

Метода рада:
-демонстрација
-дијалог
-методапрактичног рада

177

Број часова
по
наставној
теми

35

Редни
број
теме

2.

Назив наставне
теме

Наменске круне

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика

-Показивање практичног знња

Облици рада:

са значајем и улогом

при моделовању наменских

-индивидуални

наменских круна и

круна

-групни

савладаванје технике

-развијање мануелних

Метода рада:

израде

спретности

-демонстрација

Број часова
по
наставној
теми

15

-дијалог
-метода практичног рада

3.

Упознавање ученика

-практична примена знања из

Облици рада:

Инлеј(ливена пломба),надоградње и

са техником

области моделације круница

-индивидуални

заштитне круне

моделовања инлеја

-учешће у групном раду као и

-групни

индиректном

самосталан рад при изради

Метода рада:

методом,надоградње и

ливених пломби

-демострација

заштитних круна

4

Доњи хигијенски мост

20

-дијалог

Оспособљавање и

-развијање мануелних

упознавање ученика са

спретности у раду

Облици рада:

техником и

-испољавање практицног знања

-индивидуални

принципима

из област мостова

-групни

моделације

Метода рада:

178

65

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
хигијенског моста

5

Горњи и доњи фасетирани мост

остваривања наставне

Број часова
по
наставној
теми

-демонстрација

Упознавање ученика

-практицна примена знања са

-дијалог
Облици рада:

са израдом мостова и

нагласком на фасет.круне

-индивидуални

развијање мануелне

-развијање мануелне спретности

-групни

спретности у раду

и прецизности ураду

Метода рада:
-метода практичног рада
-дијалог
-демонстрација
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40

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописанихнаставних планова и програма

Назив предмета: Фиксна протетика-блок настава
Разред:трећи
Образовни профил:Зубни техничар
Наставник:Актив зубног смера

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Израда телескоп и наменских круна
1.

2.

Израда инлеја и надоградњи

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Оспособљавање за

Разумевање начина израде круна

Облици рада:

израду телескоп и

-Усвајање теор.и пр.знања и

Индивидуални

наменских круна ,као

израда модела и круна уз помоћ

Групни

и упознавање са

наставника

материјалима

-Самост.израда система и

Методе рада:

примена стечених знања у

Метод практичног рада

пракси и животу,као и учешће у

Демонстрација

Оспособљавање за

групном раду
Разуме воскове и начин рада

дијалог
Облици рада:

израду инлеја и

инлеја и надоградњи

Индивидуални

надоградњи и стицање

-Препознаје моделе и прави

Групни

180

Број часова
по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

осн.знања ,као и

разлике између надокнада

упознавање са

-Самостална моделација и

Методе рада:

материјалима

развијање ман.спретности

Метод практичног рада

Број часова
по
наставној
теми
6

Демонстрација
Стицање знања и

-Израда акр.круна на радном

дијалог
Облици рада:

развијање естетике

моделу уз надзор наставника

Индивидуални

-Моделовање фасете самостално

Групни

Израда акрилатних круна

-Смисао за естетику и процену и

3.

Израда акр.фасете
4.

развијање компетенције за

Методе рада:

моделовање,као и примена

Метод практичног рада

стеченог знања на реалном

Демонстрација

Оспособљавање за

моделуизраду ест.фасете
-Израда акр.фасете на радном

дијалог
Облици рада:

самосталан рад у

моделу уз надзор наставника

Индивидуални

оквиру израде фаета

-Моделовање фасете самостално

Групни

6

-Смисао за естетику и процену и
развијање компетенције за

Методе рада:

моделовање,као и примена

Метод практичног рада

стеченог знања на реалном

Демонстрација

моделу,израду ест.фасете

дијалог

181

6

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање знања и

Разумевање начина израде моста

Облици рада:

развијање естетике и

-Усвајање теор.и пр.знања и

Индивидуални

ман.спретности

израда модела и мостова уз

Групни

Израда доњег бочног

помоћ наставника

фас.моста,обрада и полирање

-Самост.израда доњег моста и

Методе рада:

примена стечених знања у

Метод практичног рада

пракси и животу,као и учешће у

Демонстрација

групном раду

дијалог

182

Број часова
по
наставној
теми

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:
Разред:

Тотална протеза-теорија

III/5

Образовни профил: Зубни техничар
Наставник: др Јасмина Јовановић
Број
Редни
број
теме

часов
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања

а по

ученика

наставне теме

наста
вној
теми

1.

Увод у тоталну протезу и

Објаснити појам тоталне

Разумети појам тоталне

биолошке особине тоталне

протезе и указати на разлике

протезе;

Облици рада:

протезе;

између фиксне и мобилне

- схватити значај разлике

-фронтални облик

протетске надокнаде

између фиксне и мобилне

-активна настава

надокнаде

Методе рада:
Објашњавање,Слободан

Ретенција тоталне протезе;

Указати на значај ретенције

Применити све факторе

разговор, дискусија
Облици рада:

као и начин постизања

ретенције за сваки случај

-фронтални облик
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4

Број
Редни
број
теме

часов
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања

а по

ученика

наставне теме

наста
вној
теми

2.

најбоље могуће ретенције за

понаособ

сваки случај понаособ

-активна настава
Методе рада:

14

Објашњавање,Слободан
Функционални отисак;

Стицање знања о начину

Учешће у изради

разговор, дискусија
Облици рада:

израде функционалног

функционалног отиска

-фронтални облик

отиска

-активна настава

3.

8

Методе рада:
Објашњавање,Слободан

4.

Одређивање међувиличних

Стицање знања о кретњи

На практичном примеру

разговор, дискусија
Облици рада:

односа;

доње вилице, као и о

разјаснити покрете и

-фронтални облик

правилном одређивању

промене у виличном зглобу

-активна настава

међувиличних односа

12

Методе рада:
Објашњавање,Слободан

Постављање зуба;

Објаснити значај и начин

Практично применити

разговор, дискусија
Облици рада:

правилног постављања зуба

правила за поставку зуба

-фронтални облик

5.

-активна настава

184

30

Број
Редни
број
теме

часов
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања

а по

ученика

наставне теме

наста
вној
теми

Методе рада:
Објашњавање,Слободан
Моделовање протезе у

Објаснити значај и начин

Практично применити

разговор, дискусија
Облици рада:

воску;

измоделовања протезе

принципе моделовања

-фронтални облик

протезе

-активна настава

6.

8

Методе рада:
Објашњавање,Слободан
Полимеризација и обрада

Стицање основних знања о

Практично применити

разговор, дискусија
Облици рада:

протеза од акрилата;

полимеризацији и обради

принципе полимеризације

-фронтални облик

протезе

и обраде протезе

-активна настава

7.

12

Методе рада:
Објашњавање,Слободан
Репаратура тоталне протезе;

Упућивање ученика у све

Применити практично

разговор, дискусија
Облици рада:

методе репаратуре протезе

стечена знања из области

-фронтални облик

репаратуре пртезе

-активна настава

8.

Методе рада:

185

9

Број
Редни
број
теме

часов
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања

а по

ученика

наставне теме

наста
вној
теми

Објашњавање,Слободан
Тотална имедијатна протеза;

Упознавање уче.са

Применити практично

разговор, дискусија
Облици рада:

имедијатном протезом

стечена знања из области

-фронтални облик

имедијатне протезе

-активна настава

9.

Методе рада:
Објашњавање,разговор
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8

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Toтална протеза(вежбе)
Разред:III5
Образовни профил Зубни техничар
Наставник:Миљевић Ана,Петровић Сања

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Отисци безубих вилица,упознавање

Стицање потребних

Практична реализација израде

Облици рад:

ученика са отисцима

знања која су основа

анатомског и функционалног

-индивидуални

за разумебање израде

модела

-групни

анатомског модела

Показивање мануелне

Методе рада:

,инди.кашикеи израде

спретности у изради радних

-објашњавање

функ. модела

модела

-показивање

Одређивање међувиличних односа

Стицање потребних

Практична реализација израде

-метод практичног рада
Облици рад:

Израда загрижајних

знања која су основа

загрижајних шаблона и поставке

-индивидуални

шаблона,поставка модела у

за разумебање израде

модела у артикулатор

-групни

артикулатор

загрижајних шаблона

Покаказивање мануелне

Методе рада:

187

Број часова
по
наставној
теми

25

25

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

и поставке модела у

спретности у изради заг.

-објашњавање

артикулатор

Шаблона и поставке у артикула.

-показивање

Постављање зуба за тоталну протезу

Стицање потребних

Практична реализација поставке

-метод практичног рада
Облици рад:

у нормалној оклузији

знања која су основа

зуба у нормалној оклузији

-индивидуални

за разумебање

Показивање мануелне

-групни

поставке зуба

спретности у поставци зуба

Методе рада:

Број часова
по
наставној
теми

35

-објашњавање
Показивање
Метод практичног рада
4.

Моделовање тоталне протезе,значај

Стицање потребних

Практична реализација завршне

Облици рад:

моделовања тоталне протезе

знања која су основа

израде тоталне протезе

-индивидуални

за разумебање значаја

Показивање мануелне

-групни

моделације тоталне

спретности у завршној изради

Методе рада:

протезе

тот.протезе

-објашњавање
-показивање

5.

Завршна израда тоталне

Стицање потребних

Практична реализација завршне

-метод практичног рада
Облици рад:

протезе:техника израде тоталне

знања која су основа

израде тоталне протезе израда у

индивидуални-

протезе у акрилату

за завршну израду

акрилату

-групни

188

5

Редни
број
теме

6.

Назив наставне
теме

Репаратура тоталне протезе

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

тот.протезе тј.техника

Показивање мануелне

Методе рада:

израде у акрилату

спретности у завршној изради

-објашњавање

тот.протезе замена акрилатом

-показивање

Стицање потребних

Практична реализација израде

-метод практичног рада
Облици рада

знања која су

репаратуре тоталне протезе

идивидуални

неопходна за израду

Показивање мануелне

-групни

репаратуре тот. Проте.

спретности у изради репаратуре

Методе рада:

тот.протезе

-објашњавање

Број часова
по
наставној
теми
35

10

-показивање
7.

Израда модела за укрштен загрижај

Примена стечених

Практична реализација стечених

-метод практичног рада
Облици рада

знања о изради радних

знања

идивидуални

модела,загрижајних

Показивање мануелне

-групни

шаблона и поставка

спретности у изради радних

Методе рада:

модела у артикулатор

модела и заг. шаблона

-објашњавање
-показивање

8.

Поставка зуба у укрштеном загрижају

Примена стечених

Практична реализација стечених

-метод практичног рада
Облици рада

знања у поставци зуба

знања у поставци зуба

идивидуални

и уочавање разлике

Мануелна спретност у поставци

-групни

189

20

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

између нормалног и

зуба за укрштен загрижај

укрштеног загрижаја

Методе рада:
-објашњавање
-показивање
-метод практичног рада

190

Број часова
по
наставној
теми
20

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Тотална протеза(блок настава)
Разред:III5
Образовни профил Зубни техничар
Наставник:Миљевић Ана ,Петровић Сања
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Изливање функционалног отиска

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање потребних

Практична реализација израде

Облици рада:

знања о

функционалног отиска

-индивидуални

функционалним

Показивање мануелне

-групни

отисцима

спретности при изради функ.от.

Методе рада:
објашњавање,показивање
метод практичног рада

2.

Израда загрижајне шаблоне

Стицање потребних

Практична реализација израде

Облици рада:

знања о изради

загрижајне шаблоне

-индивидуални

загри.шаблона

Показивање мануелне

-групни
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Број часова
по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

спретности при изради

Методе рада:

заг.шаблоне

објашњавање,показивање

Број часова
по
наставној
теми
6

метод практичног рада
3.

Поставка фронталних зуба

Стицање потребних

Практична реализациј поставке

Облици рада:

знања о поставци

фронталних зуба

-индивидуални

фронталних зуба

Показивање мануелне

-групни

спретности при поставци

Методе рада:

фронталних зуба

објашњавање,показивање

6

метод практичног рада
4.

Поставка бочних зуба

Стицање потребних

Практична реализациј поставке

Облици рада:

знања о поставци

бочних зуба

-индивидуални

бочних зуба

Показивање мануелне

-групни

спретности при поставци

Методе рада:

бочних зуба

објашњавање,показивање
метод практичног рада

5.

Моделовање протезе и

Стицање потребних

Практична реализација

Облици рада:

полимеризација акрилата

знања о моделацији

моделације протезе и

-индивидуални

протезе као и о

полимеризације протезе

-групни

192

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

полимеризацији исте

Показивање мануелне

Методе рада:

спретности приликом завршне

објашњавање,показивање

израде тот.протезе

метод практичног рада

193

Број часова
по
наставној
теми
6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Верска настава
Разред: 3.
Образовни профил: мед сестра тех., фарм. тех., пед. сестра тех., физиотерапеутки тех., зубни тех.
Број часова: 35
Наставник: Костадиновић Драгана

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Тајна Христова – јединство Бога и

Ученици треба да уоче

-упознају се са појмом Христове

Облици рада:

света као циљ стварања

да историју ствара Бог

Тајне

индивидуални,

са човеком као

-разумеју важност стварања

фронтални

слободним бићем са

света

Методе рада: хеур.

једним конкретним

-развијају позитивне ставове и

разговор дијалошка

циљем

мишљења

194

Број часова
по
наставној
теми

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Христос истинити Бог и истинити

Развити ученицима

-упознају се са појмом Бог Исус

Облици рада:

човек

свест о Богу, слободи,

Христ

индивидуални,

љубави

-разумеју важност појма љубави

фронтални, групни

-развијају отвореност и однос

Методе рада: рад на

према Богу, другачијем и

тексту, дијалошка,

савршенијем од нас, према

монолошка

2.

Број часова
по
наставној
теми

2

људима као ближњима чиме се
развија свест о заједници са
Богом и људима

3.

Васкрсење Христово (Бог отац је

Стицање потребних

-упознају и разумеју појам

Облици рада:

Духом васкрсао Сина)

знања о Богу који је

Васрсења Христовог

индивидуални,

Један Отац, али је у

-разумеју циљ Христовог

фронтални, групни

исто време Тројица

Васкрсења и његову важност

Методе рада:

Развијају свест и уверење да

демонстрација,

свет и живот имају вечни

дискусија, рад на тексту,

смисао, као и способност за

хеур разговор

разумевање и испитивање
односа према Богу, њудима и

195

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

природи
Исус Христос као нови Адам
4.

5.

Развијање позитивних

Примена стеченог знања

Облици рада: групни,

особина личности

индивидуални,

ученика као и

фронтални

истраживачког духа

Методе рада: дијалошка,

Распеће и васкрсење Христово у

Ученици треба да уоче

-разумеју однос Бога, људи и

монолошка
Облици рада:

православној иконографији

да православна

природе

индивидуални,

уметност приказује

-развијају свест и уверење да

фронтални, рад у

свет не онаквим какав

свет и живот имају вечни

паровима

је сада, смртан и

смисао, као и способност за

Методе рада: дискусија,

пролазан, већ какав ће

разумевање и испитивање

монолошка, дијалошка

бити у будућем

односа према Богу, њудима и

царству

природи

196

21

2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Грђанско васпитање 3
Разред:III
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, перијатријска сестра-техничар, физиотерапеутски техничар,
зубни техничар
Број часова: 35
Наставник:

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Демократија и политика

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Разумевање појмова

- Објашњава појмове

Облик рада:

демократија, политичка власт,

демократија, политика, власт,

-групни

грађански живот

грађански живот

-рад у пару

-Упознавање са механизмима

-Наводи разлике између

-тимски рад

функционисања демократије и

демократског и недемократског

Метод рада:

институцијама демократије

начина одлучивања

-дијалошка

-Анализира различите начине

-рад на тексту

ограничивања власти

-истраживачка настава

197

Број часова
по
наставној
теми
5

Редни
број
теме

2.

3.

Назив наставне
теме

Грађанин и друштво

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Разликује надлежности

-радионице

законодавне, извршне и судске

-промоције

-Сагледавање улоге

власти
-Разуме политичко одређење

Облик рада:

грђанина/грађанке у

појма грађанин/грађанка

-групни

демократском друштву

-Разуме значај поштовања

-рад у пару

-Упознавање са радом локалне

закона у демократској држави

-тимски рад

заједнице

-Објашњава карактеристике и

Метод рада:

-Сагледавање улоге и

улогу цивилног драуштва

-дијалошка

карактеристика цивилног

-Идентификује и анализира

-рад на тексту

друштва у демократији

факторе који ометају или

-истраживачка настава

подстичу демократски развој

-активна настава

Грађанска и политичка

-Упознавање ученика са

друштва
-Објашњава појам људских

Облик рада:

права и право на грађанску

суштином грађанских права и

права, грађанске иницијативе,

-групни

иницијативу

правом на грађанску

улогу и врсте удруживања

-рад у пару

иницијативу

грађана

-тимски рад

-Сагледавање улоге грађанина у

-Анализира представљање

Метод рада:

остваривању људских права у

људских права у актуелним

-дијалошка

демократском друштву

медијима

-рад на тексту

-Наведе структуру ,

-истраживачка настава

198

Број часова
по
наставној
теми

12

11

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

функционисање, правила и

-играње улога

процедуре рада скупштине

-активна настава

Број часова
по
наставној
теми

-Изведе симулацију заседања
Скупштине поштујући све
процедуре у процесу доношења
4.

Планирање конкретне

-Подстицање и оспособљавање

одлука на предлог грађана
-Идентификује проблеме у

Облик рада:

акције

ученика за планирање

својој локалној заједници

-групни

заједничких акција и пројеката у

-Анализира изабране проблеме,

-рад у пару

локалној заједници

изучава их

-тимски рад

-Сарађује са члановима тима

Метод рада:

-Формулише циљеве и кораке

-дијалошка

акција

-рад на тексту

-Представи путем јавне

-истраживачка настава

презентације нацрт акције и

-презентација

резултате акције

199

7

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Назив предмета: Српски језик и књижевност
Разред:четврти
Образовни профил: сви
Број часова: 90
Наставник: Јелена Вељовић

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

1.

Упознавање са одликама
Савремена поезија

Ученик је у стању да:

Oблици рада:

савремене поезије, њеним

--наведе обележја савремене

-фронтални облик

представници-ма и делима

поезије

-групни облик

 тумачи песничка дела износећи
доживљаје, запажања и

Методе рада:

образложења о њима

-монолошко- дијалошка

изведе закључак о

метода

карактеристикама песничког језика,

-рад на тексту

мотивима и форми у обрађеним
песмама

201

13

Редни
број
теме
2.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Упознавање са

-

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Савремена проза

Облици рада:

књижевнотеоријским

-групни рад

појмовима, специфичностима

-рад у пару

савремене прозе, њеним

28

 именује различите прозне врсте

представници-ма и делима

и приповедне поступке
 тумачи дело у складу са

Методе рада:
-дијалошки метод

његовим жанровским

-дискусија

особеностима

-текстуални метод

 интегрише лично искуство
током читања и тумачења дела
 вреднује дело износећи
аргументе

3.

 Савремена драма

Упознавање са основним

-

Облици рада:

одликама савремене драме,

 увиди разлику између

-фронтални облик

представници-ма и делима

традиционалне и савремене

202

-рад у пару

8

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

драме
 упореди драмски књижевни

4.

Методе рада:

текст са другим облицима

-монолошко- дијалошка

његове интерпретације

метода

формулише личне утиске и

-дискусија

Класици светске

Упознавање са писцима и

запажања о драмском делу
-

Облици рада:

књижевности

делима светске књижевне

 препозна свевременост

-индивидуални рад

баштине

обрађених тема
 тумачи дела износећи своја

8

-групни рад
-

запажања и утиске и
образложења о њима

Методе рада:
-израда плаката
- дијалошка
-излагање

5.

Синтакса

 Систематизовање знања из
синтаксе

-

-активна настава
Облици рада :

 одреди синтаксичке јединице и

-фронтални

њихову функцију

-групни рад

 одреди типове независних и
зависних реченица, типове

203

Методе рада

7

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

синтагми и типове напоредних

-дијалошка метода

конструкција

(дискусија)

 разуме појам конгруенције
 познаје систем глаголских
облика

6.

Правопис

Оспособљавање ученика за

-

примењивање знања из језика и



правописа у складу са језичком
нормом

Облици рада:
примени правописне знаке у

-групни

складу са језичком нормом

-фронтални

 употреби знаке интерпункције у

-индивидуални

складу са језичком нормом
Методе рада:
-монолошко дијалошка
метода
7.

Култура изражавања

Усавршавање културе

-

изражавања и неговање



интересовања за праћење

-текст метода
Облици рада:
напише есеј поштујући

-фронтални

структуру ове књижевне врсте

-групни

културних садржаја и критички

-рад у пару

204

6

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

однос према њима, као и
оспособљавање за
операционализацију
функционалних стилова

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми
20

 састави биографију, молбу,
жалбу, приговор…
 процењује вредност понуђених
културних садржаја

205

Методе рада:
-дијалo[ka

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Енглески јеѕик
Разред: 4
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, медицинска сестра-васпитач, козметички техничар, зубни техничар
Број часова : 60
Наставник: Весна Милетић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Work and leisure

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање лексичких и

Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему одабира

групни,

оспосовљавање за

сопствене каријере и

у пару

комуникациу на тему

могућности које му она нуди,

слободних активности,

служи се елементарним

Методе рада:

одабира каријере и

вокабуларом који користи како у

комуникативна,

интеракције ова два.

писменом тако и у усменом

усмерена на садржај,

изражавању.

усмерена на задатак

206

Број часова
по
наставној
теми
13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Средњи ниво: разуме сложене
информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство
али недовољно граматички и
лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама, анализира додатне
факторе који утичу на одабир
каријере као и слободних
активности, не правећи велики
број грешака ни у једној од
2.

Heroes

Усвајање лексичких и

специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему која је за

групни,

њега битна,, служи се

у пару

оспосовљавање за

207

17

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

комуникациу на тему

елементарним вокабуларом који

историјских личности

користи како у писменом тако и

Методе рада:

као и личности у

у усменом изражавању.

Аудиолингвална,

свакодневном животу.

Средњи ниво: разуме сложене

интерактивна, директна

Број часова
по
наставној
теми

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство, у
стању је да упоређује више
личности по сличностима и
разликама али недовољно
граматички и лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
различитим личностима наше и
других историја, не правећи
велики број грешака ни у једној
3.

That is strange

Усвајање лексичких и
граматичких

од специфичних компетенција.
Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

208

13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

знања као и

у разговору о необичним

групни,

оспосовљавање за

догађајима у његовом животу,

у пару

комуникациу на тему

служи се елементарним

мистериозних догађаја

вокабуларом који користи како у

Методе рада:

и необичних места.

писменом тако и у усменом

комуникативна,

изражавању.

усмерена на садржај,

Средњи ниво: разуме сложене

усмерена на задатак

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство,
посматра више догађаја
повезујући их, али недовољно
граматички и лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
конкретним и апстрактним
темама не правећи велики број
грешака ни у једној од

209

Број часова
по
наставној
теми

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

специфичних компетенција.
4.

On the move

Усвајање лексичких и

Основни ниво: разуме основне

Облици рада:

граматичких

информације, може да учествује

фронтални, колективни,

знања као и

у разговору на тему путовања и

групни,

оспосовљавање за

личних могућности и

у пару

комуникациу на тему

аспирација, служи се

путовања, средстава

елементарним вокабуларом који

Методе рада:

превоза, путовања у

користи како у писменом тако и

Аудиолингвална,

свемир као и

у усменом изражавању.

интерактивна, директна

туристичких

Средњи ниво: разуме сложене

дестинација.

информације, сналази се у
непредвидивим ситуацијама,
учествује у дискусијама које
превазилазе његово искуство,
анализира погодности разних
врста путовања али недовољно
граматички и лексички тачно.
Напредни ниво: активно
учествује у дужој комуникацији,
исказује своје мишење о
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17

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

конкретним и апстрактним
темама дајући предлоге и
могућа решења, не правећи
велики број грешака ни у једној
од специфичних компетенција.

211

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Физичко васпитање
Разред: IV
Образовни профил: сви профили
Наставник: Љубичић Бранислав

Редни
број
теме

1

2

3

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Подизање нивоа

Ученици могу да одговоре на

фронтални, групни,

Здравствена култура и општа физичка

физичке спреме код

одређене задатке и физичке

индивидуални, метода

активност

ученика и ученица

напоре

демонстрације

Савладавање препрека

Ученици савладавају препреке

фронтални, групни,

из бацачких, скакачких и

индивидуални, метода

Учење и обнављање

тркачких дисциплина
Ученици овладавају техником

демонстрације
фронтални, групни,

техника, тактика и

елемената спортских игара са

индивидуални, метода

елемената спортских

лоптом

демонстрације

Атлетика

Спорт по избору

игага са лоптом

212

Број часова
по
наставној
теми
6

12

26

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

5

6

Ученици ће моћи да изводе

фронтални, групни,

вежбе на справама у складу са

индивидуални, метода

Развијање осећаја за

њиховим узрастом
Ученици ће савладати елементе

демонстрације
фронтални, групни,

естетику

народних игара

индивидуални, метода

Свођење резултата на

Сагледавање целокупног рада

демонстрације
индивидуални

Спортска гимнастика

Народне игре

Батерија тестова

остваривања наставне
теме

Постизање гипкости
4

Исходи постигнућа ученика

нивоу целе године

Број часова
по
наставној
теми
12

8

6

Укупно:

70

213

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Социологија
Разред: 4.
Образовни профил: Медицинска сестра техничар
Број часова:60
Наставник: Десанка Јешић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Социолошки приступ друштву

1.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Упознавање и

- разумевање и самостално

Облици рада:

овладавање основним

закључивање о различитим

индивидуални,

социолошким

врстама друштвених појмова

фронтални

појмовима

- уочавање проблема кроз

групни

- Развијање свести о

разговор о идентитету и

Методе рада:

начину повезаности

разликама

монолошко – дијалошка,

појединца, друштва и

текстуална,

културе

демонстративна

214

Број часова
по
наставној
теми

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Друштвена структура и друштвене

Развијање критичког и

Упознавање и разумевање

Облици рада:

промене

ангажованог става

структуре друштва.

индивидуални,

према друштву и

Разумевање важности дијалога и

фронтални,

друштвеним

уочавање значаја правилног

групни, рад у паровима

институцијама.

комуницирања са окружењем

Методе рада:

2.

Основне области друштвеног живота

3.

Начин и поступак

Формирање мишљења

монолошко – дијалошка,

о постојању

текстуална,

друштвених

истраживачка, активна

неједнакости
Стицање

Разумевање улоге људског

настава дискусија
Облици рада:

применљивих и

фактора у промени друштва и

индивидуални,

функционалних знања

разумевање покретачких снага

фронтални,

о друштвеним

развоја људског друштва.

групни, рад у паровима

појавама.

Развијање културе дијалога и

Методе рада:

Формирање

толеранције и упознавање са

монолошко – дијалошка,

аутономног и

оплемењујућом улогом културе

текстуална,

вредносног система и

истраживачка,

проширивање опште

демонстративна,

културе

активна настава

215

Број часова
по
наставној
теми

21

23

Редни
број
теме

4.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Појаве и проблеми савременог

Упознавање и

Упознавање са факторима који

Облици рада:

друштва

овладавање основним

образују самосталну, креативну

групни, индивидуални,

социолошким

и васпитану личност.

фронтални

појмовима и појавама

Уочавање проблема и развијање

Методе рада:

и проблемима

свести о активном учешћу у

Монолошко –

савременог друштва.

решавању проблема

дијалошка, текстуална.

Развијање активног

истраживачка,

односа према

презентација, дискусија

решавању друштвених
проблема

216

Број часова
по
наставној
теми

8

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
физика

Разред: 4
Образовни профил:сви
Број часова :60
Наставник:Каравесовић Ружица ,Траиловић Марина
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Елементи квантне оптике

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика са

Ученици треба да знају:

природом топлотног

-да опишу топлотно зрачење и

-Монолошко-дијалошка

зрачења и појмом

одговарајуће величине

метода;

апсолутно црног тела

-дефинишу апсолутно црно тело и

-рачунски задаци;

-основне појмове и појаве

законе зрачења

-компјутерске анимације

у квантној оптици

-дефинишу појам кванта и фотона

Број
часова по
наставној
теми

6

-објасне фотоелектрични и Комптонов
ефекат
2.

Свосјтво микрочестица

Упознавање ученика са

Ученици морају да знају:

дуалистичком природом

-да дефинишу Де Брољеву формулу

-Комбинована метода

честица и последицама

-да објасне дифракцију електрона и

-рачунски задаци

217

4

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Елементи атомске физике

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

такве природе

њену примену

Разумевање структуре

Ученици морају да знају :

атома и појава које се у

-Радерфордов модел атома

њему дешавају

-Борове постулате

Монолошко-дијалошка

-Енергију електрона у атому

метода

-квантне бројеве и Паулијев принцип

-рачунски задаци

-Рендгенско зрачење, примену и

-компјутерске анимације

Број
часова по
наставној
теми

20

заштиту
4.

Релативистичка механика

Усвајање знања о:

-Појам ласера и његову примену
Ученици ће схватити :

Монолошко-дијалошка

-основим појмовима и

-промену масе дужине и времена у

метода

величинама

релативистичкој механици

-израда задтака

релативистичке механике

-релативистичку везу између масе и

4

енергије
5.

Елементи нуклеарне

Усвајање структуре и

Ученици ће:

физике

карактеристике језгра

-утврдити структуру језгра

-Комбинована метода

-појам и врсте

-знати појам дефекта масе и енергије

-израда рачунских

радиоактивности

везе

задатака

-елементарне честице

-компјутерске анимације

218

25

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

-Настанак радиоактивног зрачења и
карактеристике α, β, γ зрачења
-заштита и значај заштите од зрачења
-фисија и фузија
-примена изотопа у медицини
укупно

219

60

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Устав и права грађана
Разред: IV
Образовни профил: медицинска сестра техничар, медицинска сестра васпитач, козметички техничар и зубни техничар
Број часова: 32
Наставник: Миљковић Жгела Верица

Редни
број
теме
1

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

Устав и правна држава у Републици

Стицање основних знања о

Облици рада:

Србији

настанку и значењу

-Фронтални

уставности у демократским

-Фронтални/индивидуални

земљама, принципима

2

уставности и законитости

Методе рада:

као и о уставном судству у

-Монолошки

Републици Србији,судовима

-Дијалошки

Демократија и механизми власти у

и јавном тужилаштву.
Усвајање основних знања о

Облици рада:

Републици Србији

демократском уређењу,

-Фронтални

220

8

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

положају грађанина у

-Фронтални/индивидуални

вршењу власти и политичком
животу уопште.

Методе рада:

8

Монолошки
Дијалошки

3

Грађанин и његова права и слободе

Стицање основних знања о

Облици рада:

у Републици Србији

свим личним, политичким,

Фронтални

економским и другим

Фронтални/индивидуални

слободама и правима као и

8

могућностима заштите

Методе рада:

људских слобода и права.

Монолошки
Дијалошки

4

Државно уређење и територијална

Усвајање основних знања о

Облици рада:

организација Републике Србије

развоју уставности у српској

-Фронтални

држави, обележјима

-Фронтални/индивидуални
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8

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

територијалне аутономије и
локалне самоуправе у

Методе рада:

Републици Србији.

-Монолошки
-Дијалошки
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Назив предмета: филозофија
Разред: IV
Образовни профил: сви
Наставник:Слободан
Ђерашевић Број часова: 60
Редни
број
теме

Назив наставне теме

увод у филозофију
и етику
историја
филозофије и
етике
I

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Развијање
апстрактног
Самосталност у критицком
мисљења као
мисљењу, способност у
средства појмовне
доносењу одлука
диференцијације;
Развијање појмовне и
нормативне свести;
Стицање сазнања о
духу једне епохе и
примерених
филозофско етицких
схватања;
;
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Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број
часова no
наставној
теми

Објашњавање, дијалог

15+25=40

II

посебни проблеми
нормативне етике
2.проблеми
биомедицинске
етике И морални
аспекти
здравственог
позива

Интегрисања знања и
делања у зивоту и
Самосталност у критицком
струци;
мисљењу, способност у
Развијање моралне
доносењу одлука
лицности уценика;

Објашњавање, дијалог

13+7=20
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних

наставних планова и програма
Назив предмета: Физичко васпитање
Разред:IV/2
Образовни профил:Фармацеутски техничар
Наставник:Љубичић Бранислав
Р
едни
б
рој

Назив наставне
теме

Циљеви
наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

т

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

еме
Здравствена култура
1 општа физичка активност

2

Атлетика

Спорт по избору
3

4

Спортска гимнастика

5
Народне игре

Подизање
Ученици
могу
да
фронтални,
и нивоа
физичке одговоре на одређене задатке групни,
спреме код ученика и физичке напоре
индивидуални, метода
и ученица
демонстрације
Савладавање
Ученици савладавају
фронтални,
препрека
препреке
из
бацачких, групни,
скакачких
и
тркачких индивидуални,метода
дисциплина
демонстрације
Учење
и
Ученици
овладавају
фронтални,
обнављање техника, техником
елемената групни,
тактика и елемената спортских игара са лоптом
индивидуални,метода
спортских игага са
демонстрације
лоптом
Постизање
Ученици ће моћи да
фронтални,
гипкости
изводе вежбе на справама у групни,
складу са њиховим узрастом
индивидуални,метода
демонстрације
Развијање
Ученици ће савладати
фронтални,
осећаја за естетику
елементе народних игара
групни,
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Бр
ој часова
по
наставној
теми
6

12

26

12

8

Р
едни
б
рој

Назив наставне
теме

Циљеви
наставне теме

Исходи постигнућа
ученика

т

Начин и
поступак остваривања
наставне теме

еме

6

Батерија тестова

Свођење
Сагледавање
резултата на нивоу целокупног рада
целе године

Укупно:

Бр
ој часова
по
наставној
теми

индивидуални,метода
демонстрације
индивидуални
6
70
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега-теорија
Разред: IV/1
Образовни профил: Медицинска сестра -техничар
Наставник: Миросавић Снежана
Број часова: 60

Редни
број
теме
1.

2.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми
6

Прва помоћ код ургентних

Упознавање ученика са

-Дефинише хепатичну,уремичну кому и

Облици рада

стања у инфектологији и

ургентним стањима у

дијароични синдром

Фронтални,групни

дужности медицинске

инфектологији-

-Препознаје симптоме и знаке

Методе рада

сестре-техничара

хепатична и уремична

-Прави план указивања прве помоћи и

Монолошко

кома и дијароични

начин транспорта у зравствену

дијалошка,објашњавање,по

Прва помоћ код ургентних

синдром
Упознавање ученика са

установу
-Препознаје симптоме и знаке

казивање
Облици рада

стања у неурологији и

цереброваскуларним

можданог инсулта

Групни,фронтални

дужности медицинске

инсултом и указивању

-Примењује мере прве помоћи

Методе рада

сестре техничара

прве помоћи код

-Прави план транспорта пацијента у

Објашњавање,показивање,р

можданог удара

здравствену установу ипримењује

азговор

одређене терапијске процедуре
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4

Редни
број
теме
3.

4.

5.

6.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми
6

Прва помоћ код ургентних

Стицање знања о

-Дефинише психозе и неурозе

Облици рада

стања у психијатрији и

разлици између

-Прави разлику између њих

Активна настава

дужности медицинске

неуроза и психоза и

-Препознаје симптоме и знаке

Методе рада

сестре-техничара

дузностима

-Саставља план лечења и неге ових

Монолочко дијалошка

медицинске сестре

болесника

Прва помоћ код ургентних

техничара
Упознавање ученика са

стања у пулмологији и

мерама прве помоћи и

Препознаје симптоме и знаке едема

Фронтални

дужности медицинске

симптомима и знацима

плућа и пнеумоторакса

Методе рада

сестре-техничара

едема плућа и

-Примењује све мере прве помоћи

Монолочко

пнеумоторакса

-Прави план лечења и неге болесника у

дијалочка,показивање,објач

Прва помоћ код ургентних

Упознавање ученика са

здравственој установи
-Дефинише посттрауматски шок

њавање
Облици рада

стања у хирургији и

симптомима и знацима

-Наводи симптоме и знаке шока

Презентација

дужности медицинске

посттрауматског шока

-Примењује мере прве

Методе рада

сестре техничара

и мерама прве помоћи

помоћи,привремена хемостаза

Показивање,објашњавање,р

у циљу спашавања

-Прави план транспорта и неге и

азговор

Прва помоћ код ургентних

живота
Стицање знања о

лечења болесника
-Наводи најчешћа обољења у

Облици рада

стања у кардиологији и

мерама указивања прве

кардиологији

Групни

дужности медицинске

помоћи код инфаркта

-Дефинише инфаркт миокарда,срчане

Методе рада

сестре -техничара

миокарда и срчаних

аритмије и хипертензивну кризу

Монолошко дијалошка,мапа

аритмија као и код

-Примењује мере прве помоћи

ума

Облици рада
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8

10

8

Редни
број
теме

7.

8.

9.

10.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

хипертензивних криза

-Образлаже примену одређених

Прва помоћ код ургентних

Упознавање ученика са

поступака неге и лечења у здр.установи
-Препознаје знаке и симптоме улкусне

Облици рада

стања у гастроентерологији

најчешћим обољењима

болести

Фронтални,групни

и дужности медицинске

гастродуоденума,прва

-Наводи компликације улкусне болести

Методе рада

сестре-техничара

помоћ код

-Примењује мере прве помоћи

Монолошко дијалошка,

компликација улкусне

-Прави план неге и лечења пацијента у

Прва помоћ код ургентних

болести
Стицање знања о

јединици полуинтензивне неге
-Разликује симптоме хипер и

Облици рада

стања у ендокринологији и

симптомима и знацима

хипогликемије

Активна настава

дужности медицинске

хипергликемијске и

-Примењује мере прве помоћи

Методе рада

сестре-техничара

хипогликемијске коме

-Прави план и спроводи терапијске

Објашњавање,показивање,р

Прва помоћ код ургентних

и мере прве помоћи
Упознавање ученика са

процедуре код ових болесника
-Набраја начне уношења отрова у

азговор
Облици рада

стања у токсикологији и

мерама прве помоћи

организам

Фронтални

дужности медицинске

код тровања и

-Наводи мере прве помоћи

Методе рада

сестре-техничара

симптомима и знацима

-Образлаже оправдност испирања

Монолошко

Прва помоћ код ургентних

тровања
Стицање знања о

желуца и примену антидота
-Дефинише симптоме и знакове

дијалошка,показивање
Облици рада

стања у гинекологија и

симптомима и знацима

ванматеричне трудноће

Презентација

дужности медицинске

ванматеричне трудноће

-Примењује мере прве помоћи у овим

Методе рада

сестре-техничара

и указивање прве

стањима

Показивање,објашњавање,р

помоћи

-Планира мере неге и терапијске

азговор
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4

4

2

4

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

поступке
11.

Прва помоћ код ургентних

Упознавање ученика

-Дефинише ургентна стања у

Облици рада

стања у педијатрија и

са ургентним стањима

педијатрији

Фронтални,групни

дужности медицинске

у педијатрији и мерама

-Препознаје конгениталне

Методе рада

сестре-техничара

прве помоћи

малформације плода

Монолошко

-Образлаже опрвданост спровођења

дијалошка,показивање,обја

одређених мера прве помоћи,одређених

шњавање

поступака неге и спровођења
одређених терапијских поступака
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4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Здравствена нега-блок настава
Разред: 4/1, 4/2
Образовни профил: медицинска сестра-техничар
Наставници: Миросавић Снежана, Јанковић Даница
Број часова: 60
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Ургентна стања у инфектологији

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-повезивање знања са

-познаје ургентна стања у

Групни

другим наставним

инфектологији

Индивидуални

садржајима

-разликује поступак збрињавања

Рад у пару

-оспособља-

оболелог на терену и болничким

Монолошко-дијалошка

вање ученика за

условима

Метода практичних

указивање стручне

-практична примена стеченог

радова

помоћи

знања

Број часова
по
наставној
теми
6 часова

-активно учешће у нези
болесника и примени
2.

Ургентна стања у неурологији

-стицање и развијање

медицинско-техничких радњи
-показује знање и практичне

Групни

мануелних вештина

вештине стечене на часовима

Индивидуални

код ученика

теорије и практичних вежби

Рад у пару
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6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-развијање код

-познаје начин указивања прве

Објашњавање

ученика хуманог

помоћи на терену

Практично извођење

односа према

-демонстрира начин одржавања

болеснику.

дисајног пута код болесника у

Број часова
по
наставној
теми

бесвесном стању.
-самостално изводи терапијске
процедуре
3.

Ургентна стања у психијатрији

-развијање хуманог

-наводи основна ургентна стања

Групни

односа код ученика

у психијатрији

Индивидуални

према психијатријском

-познаје начин указивања прве

Рад у пару

болеснику

помоћи на терену и болничким

-усвајање нових знања

условима

Монолошко-дијалошка

-активно учествује у

Метода практичних

спровођењу терапијских

радова

6 часова

процедура и контроле стања
4.

Ургентна стања у пулмологији

-оспособљавање

болесника
-дефинише ургентна

Групни

ученика за постепено

пулмолошка стања

Индивидуални

увођење у самосталан

-демонстрира примену О2

Рад у пару

рад

терапије

-развијање мануелних

-практична примена стеченог

232

Илустративна

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

вештина код ученика

знања

Показивање

-активно учешће у нези

Практично извођење

Број часова
по
наставној
теми

болесника и примени
5.

6.

Ургентна стања у хирургији

Ургентна стања у кардиологији

-повезивање знања са

медицинско-техничких радњи
-познаје ургентна стања у

Групни

другим наставним

хирургији

Индивидуални

садржајима

-објашњава начине припреме

Рад у пару

-оспособља

болесника за дијагностичке

вање ученика за

процедуре

Објашњавање

указивање стручне

-практична примена стечених

Метода практичних

помоћи код хитних

знања и вештина

радова

хируршких болесника

-праћење и посматрање рада у

-оспособља-

интензивној нези
-наводи клиничку слику код

Групни

вање ученика за

ургентних кардиолошких стања

Индивидуални

почетно укључивање у

-разликује поступак збрињавања

Рад у пару

самосталан рад

на терену и болничким

-развијање практичних

условима

Монолошко-дијалошка

вештина код ученика

-показује знање и практичне

Демонстративна

при нези

вештине стечене на часовима

Практично извођење

кардиолошких

теорије и практичних вежби

болесника

-показује висок степен

233

6 часова

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

оспособљености за самосталан
рад
7.

8.

Ургентна стања у гастроентерологији

Ургентна стања у ендокринологији

-развијање мануелних

-познаје припрему болесника за

Групни

вештина код ученика

дијагностичке процедуре

Индивидуални

-савладавање разних

-практична примена стеченог

Рад у пару

дијагностичких и

знања из сродних предмета

терапијских

-активно учешће у нези

Објашњавање

процедура.

болесника и примени

Практично извођење

-стицање знања и

медицинско-техничких радњи
-познаје мере прве помоћи код

Групни

практичних вештина

ургентних стања у

Индивидуални

при нези болесника у

ендокринологији

Рад у пару

ендокринологији

-разликује стања хипогликемије
и хипергликемије

Илустративна метода

-практично спроводи

Показивање Практично

дијагностичке и терапијске

извођење

6 часова

6 часова

процедуре код болесника
9.

Ургентна стања у гинекологији и

-сагледавање улоге

-препознаје основне знаке

Групни

акушерству

медицинске сестре-

обољења

Индивидуални

техничара при нези

-повезује теоријско са

Рад у пару

болесника

практичним знањем

234

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-практична примена стечених

Монолошко-дијалошка

знања и вештина

Демонстрација

Број часова
по
наставној
теми

-праћење и посматрање рада у
10.

Ургентна стања у педијатрији

-стицање знања о

интензивној нези
-познаје специфичности дечјег

Групни

могућим ургентним

узраста

Индивидуални

стањима у педијатрији

-прилагођава поступке у нези у

Рад у пару

-развијање мануелних

зависности од узраста детета

вештина при нези

-активно учешће у нези

Метода показивања

болесног детета.

болесника и примени

Демонстративна метода

медицинско-техничких радњи

Метода практичних
радова

235

6 часова

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Интерна медицина са негом (теорија)
Разред: IV/1
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар
Наставник:
Број часова: 60

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
Обољења бубрега и мокраћних путева

1.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Стицање знања о

- Препознавање симптома и

Облици рада:

значају ових обољења

знакова обољења бубрега и

-индивидуални

и фактора који утичу

мокраћних путева

-фронтални

на њихов настанак

-Учешће у постављању

-Оспособљавање

правилне дијагозе болести

Методе рада:

ученика за

-Примена хемодијализе и њен

-монолошко –

препознавање

значај

дијалошка

по
наставној
теми

16

симптома и знакова
Обољења органа

ових обољења
-Стицање знања о

- Препознавање симптома и

Облици рада:

гастроинтестиналног тракта, јетре и

значају ових обољења

знакова обољења ГИТ-а, јетре и

-индивидуални

панкреаса

и фактора који утичу

панкреаса

-фронтални

236

Број часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

2.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

на њихов настанак

-Учешће у постављању

-Оспособљавање

правилне дијагозе болести

Методе рада:

ученика за

-монолошко –

препознавање

дијалошка

Број часова
по
наставној
теми
24

симптома и знакова
Обољења ендокриног система

3.

ових обољења
-Стицање знања о

- Препознавање симптома и

Облици рада:

значају ових обољења

знакова обољења ендокриног

-индивидуални

и фактора који утичу

система

-фронтални

на њихов настанак

-Учешће у постављању

-Оспособљавање

правилне дијагозе болести

Методе рада:

ученика за

-Процена и спровођење

-монолошко –

препознавање

поступака код шећерне болести

дијалошка

симптома и знакова
ових обољења

237

20

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Интерна медицина са негом (вежбе)
Разред: IV/1
Образовни профил: медицинска сестра - техничар
Наставник: Д. Рончевић, В. Божовић, С. Букумира
Број часова: 60

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Обољење бубрега и мокраћних путева

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Стицање знања о

-Препознавање симптома и

Облици рада:

значају ових обољења

знакова обољења бубрега и

-индивидуални

и фактора који утичу

мокраћних путева

-групни

на њихов настанак

-Практична примена

-рад у пару

-Оспособљавање

здравствено васпитног рада

ученика да практично

медицинске сестре-техничара у

Методе рада:

реализују програм

оквиру свакодневне неге и

-молошко – дијалошка

неге, лечења и

лечење болесика

-демонстартивна

рехабилитације

-Демонстрација активности

-амбијентална

медицинске сестре-техничара у
оржавању хигијенског
дијететског режима

238

Број часова
по
наставној
теми

16

Редни
број
теме
2.

3.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Обољења гастроинтестиналног

-Стицање знања о

- Препознавање симптома и

Облици рада:

тракта

значају ових обољења

знакова обољења ГИТ-а

-индивидулни

и фактора који утичу

-Показивање практичног знања

-групни

на њихов настанак

у току извођења дијагностичких

-рад у пару

-Оспособљавање

процедура на ГИТ-у

ученика за планирање

-Учешће у припреми болесника

Методе рада:

правилне неге, лечења

за извођење дијагностичких и

-монолошко-дијалошка

и рехабилитације

терапијских процедура

-демонстративна

-Стицање основних

-Препознавање симптома и

-амбијентална
Облици рада:

знања о значају

знакова обољења ендокриног

-индивидулни

правилне неге, лечења

система

-групни

и рехабилитације код

-Демонстрација активности

-рад у пару

ових обољења

медицинске сестре-техничара у

-Оспособљавање

одржавању хигијенско

Методе рада:

ученика за планирање

дијетеског режима

-монолошко-дијалошка

и реализовање

-Учешће у припреми болесника

-демонстративна

програма неге

за извођење дијагностичких и

-амбијентална

Обољења ендокриног сисема

Систематизација градива –

-Повезивање стечених

-Анализирање целокупног

Облици рада:

повезивање свих наставних тема у

знања током

наученог гарадива

-индивидулн

239

по
наставној
теми

20

терапијских процедура
4.

Број часова

22

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
целини

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

обрађених наставних

-Разлике у поступцима неге код

тема у току школске

поменуте три врсте обољења

године

по
наставној
теми

-рад у пару
Методе рада:
-монолошко-дијалошка
-демонстративна

240

Број часова

2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Интерна медицина са негом (настава у блоку)
Разред: IV/1
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар
Наставник: Д. Рончевић, В. Божовић, С. Букумира
Број часова: 30

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме
Припрема болесника за И.В.П.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Стицање основних

-Практична реализација

Облици рада:

знања ученика о

извођења И.В.П.

-индивидуални

значају извођења

-Демонстрација активности

-групни

И.В.П.

медицинске сестре – техничара

-рад у паровима

-Оспособљавање

у току извођења медицинско

ученика за припрему

техничке радње

по
наставној
теми

6
Методе раде:

болесника и

-демонстративна

материјала потребних

-метода практичних

Спровођење основних медицинско

за извођење И.В.П.
-Стицање основних

-Показивање практичног знања

радова
Облици рада:

техничких радњи код болесника у

знања о значају

у току извођења хемодијализе

-индивидуални

току хемодијализе

извођења

- Демонстрација активности

-групни

241

Број часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

хемодијализе

медицинске сестре – техничара

по
наставној
теми

-рад у паровима

у току извођења медицинско
техничке радње

Број часова

6
Методе раде:
-демонстративна
-метода практичних
радова

3.

Припрема болесника за рендгенска и

-Оспособљавање

- Демонстрација активности

Облици рада:

ендоскопска испитивања

ученика за

медицинске сестре – техничара

-индивидуални

припремање

у току извођења медицинско

-групни

болесника за извођење

техничке радње

-рад у паровима

рендгенских и

-Практична реализација

ендоскопских

стеченог знања о рендгенким и

Методе раде:

испитивања

ендоскопским испитивањима

-демонстративна

6

-метода практичних
4.

Обољења ендокриног система

-Стицање основних

-Препознавање симптома и

радова
Облици рада:

знања о значају

знакова обољења ендокриног

-индивидуални

правилне неге, лечења

система

-групни

и рехабилитације код

-Демонстрација активности

-рад у паровима

ових обољења

медицинске сестре-техничара у

-Оспособљавање

одржавању хигијенско

242

6
Методе раде:

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
ученика за планирање

дијетеског режима

и реализовање
5.

Обољења ендокриног система

остваривања наставне

Број часова
по
наставној
теми

-демонстративна
-метода практичних

програма неге
-Стицање основних

-Препознавање симптома и

радова
Облици рада:

знања о значају

знакова обољења ендокриног

-индивидуални

правилне неге, лечења

система

-групни

и рехабилитације код

-Демонстрација активности

-рад у паровима

ових обољења

медицинске сестре-техничара у

6

одржавању хигијенско

Методе раде:

дијетеског режима

-демонстративна
-метода практичних
радова
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хиругија са негом - теорија IV
Разред: IV
Образовни профил: Медицинска сестра- техничар
Наставник:
Број часова: 60

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Повреде и обољења главе и

Стицање знања о

Препознавање основних

кичменог стуба

врстама обољења и

знакова и симптома код

начину њиховог лечења

повреда и обољења главе и

Значај и начин пружања

2

Периферни нерви

остваривања наставне

кичменог стуба

Облик рада:

повреда главе и

методолошко-дијалошка

кичменог стуба

текстуална

периферних нерава за

знакова и симптома код

244

наставној
теми
8

индивидуални
Метод рада:

Препознавање основних

часова по

фронтални

прве помоћи код

Стицање знања о значају

Број

метода показивања
Облик рада: фронтални и
рад у пару

2

Редни
број
теме

3

Назив наставне
теме

Хирургија врата и грудног коша

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

функционисање

повреда и обољења

организма

периферних нерава
Анализирање са ученицима о

Стицање знања и

Облик рада: фронтални и

и рехабилитације код

Метода рада: монолошко-

различитих повреда и

дијалошка, предавања и

операција врата и грудног коша

дискусија

операција
Стицање знања о

Препознавање симптома и

Облик рада: фронтални и

врстама обољења и

знакова обољења ГИТ-а

индивидуални

фактора који доводе до

Објашњавање врста

Метода рада: монолошко-

обољења ГИТ-а

дијагностичких и терапијских

дијалошка, предавања и

Оспособљавање ученика

процедура на ГИТ-у

дискусија

грудном кошу

наставној
теми

дискусија и рад на тексту

индивидуални

операција на врату и

часова по

Метода рада: дијалошка,

могућим видовима лечења неге

оврстама повреда и

Број

11

Оспособљавање ученика
за планирање неге,
лечења и
рехабилитације код
оваквих повреда и

4

Хирургија абдомена

за планирање правилног
лечења и
рехабилитације
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14

Редни
број
теме

5

Назив наставне
теме

Хирургија урогениталних органа

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање знања о

Препознавање симптома и

Облик рада: фронтални и

врстама обољења и

знакова обољења ГИТ-а

рад у пару, презентација

фактора који доводе до
обољења урогениталног
тракта Оспособљавање

Објашњавање врста
дијагностичких и терапијских

Број
часова по
наставној
теми

7

Метода рада: дијалошка,
дискусија и рад на тексту

процедура на ГИТ-у

ученика за планирање
правилног лечења и
рехабилитације

6

Хирургија крвних судова

Стицање знања о значају

Препознавање основних

крвних судова за

знакова и симптома код

функционисање

повреда и обољења крвних

организма

судова

Облик рада: фронтални и
индивидуални

5

Метода рада: монолошкодијалошка, предавања и
дискусија

Значај и начин лечења
код повреда и обољења
крвних судова
7

Скелетни систем- кости и зглобови

Стицање знања о

Препознавање основних
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Облик рада: фронтални и

7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

основама лечења

знакова и симптома код

повреда и обољења

повреда и обољења костију и

костију и зглобова

зглобова
Анализирање са ученицима о

Стицање знања о
рехабилитацији код ових
обољења

Број
часова по
наставној
теми

индивидуални
Метода рада: монолошкодијалошка, предавања и
дискусија

могућим видовима лечења неге
и рехабилитације код
различитих повреда и
операција костију и зглобова

8

Болести ока, уха, грла и носа

Стицање знања о

Препознавање основних

врстама обољења и

знакова и симптома код

повреда ока, уха, грла и

повреда и обољења ока, уха,

носа

грла и носа
Анализирање са ученицима о
могућим видовима лечења неге
и рехабилитације код
различитих повреда и
операција ока , уха , грла и
носа

247

Облик рада: фронтални и
рад у пару
Метода рада: дијалошка,
дискусија

4

Редни
број
теме

9

Назив наставне
теме

Систематизација градива

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Повезивање стечених

Анализирање целокупног

знања током

наученог градива

обрађиваних наставних

Облик рада:
индивидуални и рад у
пару
Метода рада: монолошко-

тема у току школске

дијалошка, п

године

248

Број
часова по
наставној
теми

2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хирургија са негом-вежбе
Разред: IV/1
Образовни профил: Медицинска сестра техничар
Наставник: Мира Белопавловић, Снежана Миросавић, Јасна Зарев
Број часова: 60
Редни
број
теме
1.

2.

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми
6

Повреде главе и

Упознавање ученика са знацима препознавања

Препознаје врсту повреде

Облици рада

кичменог стуба

симптома и знакова повреда главе и кичменог

-Примењује прву помоћ

Групни,индивидуални,

стуба и методе прве помоћи

-Направи план

тимски

транспорта повређеног до

Методе рада

болнице

Дијалошка,демонстрација

Обољења главе и

Стицање знања о обољењима главе и кичменог

Препознаје симптоме и

,амбијентална
Облици рада

кичменог стуба

стуба и њихово лечење у болници

знаке болести главе и

Групни,индивидуални

кич.стуба

Методе рада

-Примењује терапијске

Демонстративна,амбијенталн

поступке

а

-Образлаже потребу за

дијалошка

специјалним поступцима
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2

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

неге
3.

Периферни

Упознавање ученика са симптомима и знацима

-Дефинише обољења

Облици рада

нерви

обољења периферних нерава

периферних нерава

Групни

-Примењује одговарајућу

Методе рада

негу и терапију

Дијалошка,објашњавање,

-Образлаже поједине

демонстрација,

поступке неге код

амбијентална

2

обољења периферних
4.

Хирургија врата

Стицање знања о дијагностици,преоперативној

нерава
-Наводи фазе

Облици рада

припреми и постоперативној нези код

преоперативне припреме

Групни,рад у

операција штитне жлезде

за операције штитне

пару,индивидуални

жлезде

Методе рада

-Примењује

Групни,индивидуални

2

постопративну негу
-Планира негу за
5.

Хирургија

Упознавање ученика са мерама прве помоћи

оперисаног болесника
-препознаје смптоме и

Облици рада

грудног коша

код пнеумоторакса

знаке отворог и

Групни,тимски,индивидуални

затвореног пнеумотеракса

Методе рада

-примењује мере прве

Демонстрација,амбијентална,

помоћи код отвореног

објашњавање
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10

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

пнеумоторакса
-планира негу и
примењује терапијске
поступке код
пнеумоторакса
6.

Хирургија

Стицање знања о указивању прве помоћи код

-Дефинише улкусну

Облици рада

абдомена

компликација улкусне болести и препознавање

болест

Групни,индивидуални

симптома и знакова

-препознаје знакове и

Методе рада

симптоме улкусне

Дијалошка,амбијентална,дија

болести

лошка

12

-Примењује терапијске
поступке у болници
-Прави план неге у
7.

Хирургија

Упознавање ученика са преоперативном

болници
-Дефинише фазе

урогениталних

припремом и постоперативном негом код

преоперативне припреме

Групни,индивидуални

органа

операција простате и поступком испирања

код операција простате

Методе рада

мокраћне бешике

-Примењује

Демонстрација,амбијентална,

постоперативну негу

разговор

-Самостално изводи
испирање мокраћне

251

Облици рада

4

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

бешике
8.

9.

Хирургија

Упознавање ученика са преоперативном

-Набраја фазе

Облици рада

крвних судова

припремом и постоперативном негом код

преоперативне припреме

Групни,индивидуални,рад у

операције вена

код операција вена

пару

-Примењује

Методе рада

потоперативну терапију

Разговор,амбијентална,демон

-Планира негу

страција
Облици рада

Скелетни

Стицање знања о нези болесника у

оперисаног болесника
-Дефинише појам

систем-кости и

трауматологији и ортопедији

имобилизације

Групни,рад у

-Набраја методе

пару,индивидуални

деинитивне

Методе рада

имобилизације

Дијалошка,демонстративна,

-прави план неге за

амбијентална

зглобови

4

6

болесника са
дефинитивном
10.

Офталмологија

Упознавање ученика са преоперативном

имобилизацијом
-набраја фазе

Облици рада

припремом и постоперативном негом код

преоперативне припреме

Групни,рад у

операција очију

у офталмологији

пару,индивидуални

-Примењујје терапијске

Методе рада

поступке код оперисаног

Дијалошка,демонстративна,
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4

Редни
број
теме

Број
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак

часова по

ученика

остваривања наставне теме

наставној
теми

болесника

амбијентална

-прави план неге за
11.

Болести уха,грла

Упознавање ученика са преоперативном

оперисаног болесника
-набраја фазе

Облици рада

и носа

припремом и постоперативном негом код

преоперативне припреме

Групни,рад у

операција уха,грла и носа

у ОРЛ хирургији

пару,индивидуални

-Примењујје терапијске

Методе рада

поступке код оперисаног

Дијалошка,демонстративна,

болесника

амбијентална

4

-прави план неге за
12.

Рехабилитација у

Стицање знања о значају ране

оперисаног болесника
-Набраја врсте

Облици рада

хирургији

рехабилитације,примене

рехабилитационе терапије

Групни,рад у

хидротерапије,термотерапије,електротерапије

-Дефинише хидро,термо

пару,индивидуални

и радне терапије

и електротерапију

Методе рада

-Образлаже значај

Дијалошка,демонстративна,

примене ране

амбијентална

рехабилитације у циљу
што бржег опоравка
болесника
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4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Хирургија са негом-блок настава
Разред: 4/1, 4/2
Образовни профил:медицинска сестра-техничар
Наставници: Миросавић Снежана, Белoпавловић Мира
Број часова: 30
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Краниоцеребралне повреде

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

оспособљавање

-препознаје знаке поремећаја

Групни

ученика за указивање

свести

Индивидуални

стручне помоћи на

Број часова
по
наставној
теми
6 часова

Рад у пару

терену и у болничким

-разликује начин спровођења

Метода практичних

условима код КЦП

прве помоћи на терену и

радова

повреда

болничким условима

Метода објашњавања

-сагледавање
дужности мед.сестре-

-практична примена стечених

техничара у

знања при лечењу у болници

постоперативној нези
-активно учешће у непосредном
2.

Краниоцеребралне повреде и повреде

-стицање и развијање

раду са болесником
-схвата значај правилно указане

254

Групни

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
периферних нерава

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

знања и вештина код

прве помоћи у циљу превенције

Индивидуални

болесника са КЦП и

инвалидности

Рад у пару

повредама

-познаје начине имобилизације

периферних нерава

код КЦП и повреда периферних

Дијалошка метода

нерава

Метода практичних

-практично спровођење

радова

Број часова
по
наставној
теми

поступака у нези болесника са
КЦП и повредама периферних
нерава
-самостално изводи
3.

4.

Хирургија врата,грудног коша и

оспособљавање

медицинско-техничке радње
-познаје клиничке знаке повреда

Групни

абдомена

ученика за указивање

-разликује начине припреме

Индивидуални

прве помоћи на терену

болесника за разне

Рад у пару

и болничим условима

дијагностичке процедуре

Демонстративна метода

-развијање код

-активно учешће у непосредном

Метода практичних

ученика хуманог

раду са болесником

радова

односа према

-повезивање знања стечених на

Хирургија абдомена и урогениталних

болеснику
-развијање мануелних

теоријској настави
-самостално одрађује

Групни

органа

вештина код ученика

једноставније мед.техничке

Индивидуални

-стицање и развијање

радње

Рад у пару
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6 часова

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

знања код ученика

Број часова
по
наставној
теми

-познаје поступке у нези и
лечењу ових болесника

Илустративна метода

-практично примењује стечена

Метода практичних

знања на конкретном примеру

радова

-активно учешће у раду са
болесницима
5.

Хирургија крвних судова и

Оспособљавање

-познаје дужности медицинске

Групни

локомоторних органа

ученика за почетно

сестре-техничара у нези

Индивидуални

укључивање у

болесника са обољењима крвних

Рад у пару

самосталан рад

судова и локомоторних органа
Метода показивања
--практична примена стечених
знања
-активно учешће у непосредном
раду са болесником кроз
самостално извођење
медицинско-техничких радњи.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
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Практично извођење

6 часова

Назив предмета: Педијатрија са негом - теорија
Разред: IV/1
Образовни профил: Медицинска сестра - техничар
Наставник: Катарина др Тороман
Број часова: 60

Редни
број
теме

1.

2.

Назив наставне
теме

Увод

Пренатална заштита

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика

-Практична примена стечених

Облици рада:

са предметом и

знања

-фронтални

стицање основних

-Упознавање ученика са

-групни

знања о

предметом

специфичностима

Методе рада:

дечијег доба.
Упознавање ученика

-Разумевање значаја

-монолошко-дијалошка
Облици рада:

са специфичностима

интраутериног раста и развоја,

-фронтални

интраутериног раста и

као и фактора

-групни

развоја и фактора који

-Оспособљавање ученика за

Методе рада:

утичу на раст.

препознавање фактора који

-монолошко-дијалошка

утичу на раст и развој

-израда семинарских
радова
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Број часова
по
наставној
теми

3

1

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Неонатална заштита

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика

-Дефинисање појма

Облици рада:

са основама

новорођенчета

-фронтални

физиологије и

-Практична примена стечених

-групни

патологије

знања

новорођенчета.

-Оспоцобљавање ученика за

Методе рада:

процену зрелости и виталности

-монолошко-дијалошка

новорођенчета по Апгар скору

-израда семинарских

-Оспособљавање ученика за

радова

Стицање основних

негу и исхрану недоношчета
-Оспособљавање ученика за

Облици рада:

знања о патологији

правилно препознавање

-фронтални

неонаталног периода.

природних малформација које

-групни

Број часова
по
наставној
теми

13

непосредно угрожавају живот
4.

Патологија неонаталног периода

новорођенчета

Методе рада:

-Препознавање симптома

-монолошко-дијалошка

физиолошке жутице

-израда семинарског

- Оспособљавање ученика за

рада

реализацију основних метода

-дискусија

здравствено васпитног рада у
циљу спречавања инфекција код
Упознавање ученика

новорођенчета
- Значај исхране за раст и развој,
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Облици рада:

12

Редни
број
теме

5.

6.

Назив наставне
теме

Исхрана

Постнатална заштита

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
са принципима здраве

енергетске и нутритивне

-фронтални

исхране као и

потребе

-групни

основних елемената

-Разумевање значаја природне

дијатетике.

исхране

Методе рада:

-Оспособљавање ученика за

-монолошко-дијалошка

примену млечних адаптираних

-израда семинарског

формула

рада

-Практична примена стечених

-дискусија

Стицање основних

знања
-Разумевање значаја правилног

Облици рада:

знања ученика о

раста и развоја ове деце

-фронтални

правилном расту и

-Оспособљавање ученика за

-групни

развоју одојчета,

процену напредовања у телесној

Методе рада:

малог и предшколског

маси, и дужине у односу на

-монолошко-дијалошка

детета и детета

висину

-израда семинарског

школског узраста.

7.

Патологија постнаталног периода

остваривања наставне

Број часова
по
наставној
теми

15

2

рада

Упознавање ученика

-Оспособљавање ученика за

-дискусија
Облици рада:

са патологијом

препознавање симптома и

-фронтални

постнаталног периода

знакова обољења

-групни

и њеним

-Учешће у превенцији

Методе рада:

специфичностима

-Практична примена стечених

монолошко-дијалошка,
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14

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

знања
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дискусија, семинарски

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописанихнаставних планова и програма

Назив предмета:Педијатрија са негом (вежбе)
Разред: IV/1
Образовни профил: медицинска сестра - техничар
Наставник:
Број часова: 30

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Дужности сестре при пријему

Стицање знања о

-Опажа најважније дужности

Облици рада:

болесног детета

дужностима

медицинске сестре- техничара.

-индивидуални

медицинске сестре-

-Организује пријем болесног

-групни

техничара при пријему

детета.

-рад у пару

болесног детета

-Утврђује сличности у пријему
болесног детета од различитих

Методе рада:

узрока

-молошко – дијалошка
-демонстартивна

2.

Нега деце са обољењима

-Стицање знања о

-Опажа основне знакове

Облици рада:

респираторних органа

значају ових обољења

респираторних обољења

-индивидулни

и фактора који утичу

- Познаје дужности медицинске

-групни
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Број часова
по
наставној
теми

4

Редни
број
теме

3.

4.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

на њихов настанак

сестре- техничара у одржавању

-Оспособљавање

хигијенско- дијететског режима

ученика за планирање

-Упоређује различитости и

Методе рада:

правилне неге и

сличности у лечењу деце од

-монолошко-дијалошка

лечења

различитих респираторних

-демонстративна

болести

-амбијентална

наставној
теми
3

-Стицање знања о

-Опажа основне знакове

Облици рада:

органа

значају ових обољења

обољења ГИТ-а

-индивидулни

и фактора који утичу

- Познаје дужности медицинске

-групни

на њихов настанак

сестре- техничара у одржавању

-рад у пару

-Оспособљавање

хигијенско- дијететског режима

ученика за планирање

-Упоређује различитости и

Методе рада:

правилне неге и

сличности у лечењу деце од

-монолошко-дијалошка

лечења

различитих болести ГИТ-а

-демонстративна

Упознавање организације рада у

Стицање знања о

-Разуме oрганизацију рада на

-амбијентална
Облици рада:

стационарним дечијим установама

начину организације и

одељењу педијатрије

-индивидулн

раду на одељењу

-Користи стара знања са других

-рад у пару

педијатрије

одељења за организацију рада
Методе рада:
-монолошко-дијалошка
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по

-рад у пару

Нега деце са обољењима дигестивних

на одељењу педијатрије

Број часова

3

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-демонстративна

Општи принципи у нези детета
5.

Стицање знања о

-Познаје основе у одржавању

Облици рада:

значају одржавања

личне хигијене

-индивидулн

личне хигијене детета

- Организује купање, запирање и

-рад у пару

Оспособљавање

негу чула

ученика за планирање

-Користи стара стечена знања за

Методе рада:

и реализовање

обраду пупчане врпце

-монолошко-дијалошка

програма неге
6.

7.

-демонстративна

Општи принципи у нези болесног

Стицање основних

-Опажа најважније дужности

Облици рада:

детета

знања о значају

медицинске сестре- техничара.

-индивидулн

правилне неге и

-Организује пријем болесног

-рад у пару

лечења болесног

детета.

детета

-Утврђује сличности у пријему

Методе рада:

болесног детета од различитих

-монолошко-дијалошка

узрока

-демонстративна

Стицање основних

-Демонстрација активности

Облици рада:

знања о значају дојења

медицинске сестре- техничара у

-индивидулн

и правилне исхране

припреми мајке и детета за

-рад у пару

детета

дојење

Основне технике дојења и храњења

8

-Демонстрација активности
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Методе рада:

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
детета

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

медицине сестре- техничара у

-монолошко-дијалошка

припреми хране за дете

-демонстративна

-Процењује разлике између
природне и вештачке исхране

264

Број часова
по
наставној
теми
4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних
наставних планова и програма

Назив предмета:
Гинекологија и акушерство
Разред:4-1
Образовни профил:Медицинска сестра техничар
Наставник:
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

1.

2.

Увод

Анамнеза
преглед

Циљеви наставне теме

Упознавање
Упознавање ученика са
ученика са предметом предметом
и
стицање
нових
знања
о
значају
материнства

Анатомија и физиологија
карлице –полних органа жене и дојки

3.

Исходи постигнућа
ученика

и

гинеколошки

Начин и поступак
остваривања наставне
теме
-Облици рада
-фронтални
-групни
Метод рада
-монолошкодијалошки

Упознавање
-Објаснити
грађу
- Облици рада
ученика са грађом спољашњих и унутрашњих
-фронтални
спољашњих
и органа
-групни
унутрашњих органа
-Разликује
упалне
Метод рада
процесе од урођених обољења
-монолошкоспољашњих и унутрашњих дијалошки
органа
-објашњавање
-Објаснити грађу дојке
Упознавање
-Наводе
врсте
- Облици рада
ученика
са гинеколошких прегледа
-фронтални
инструментима који се
-Разликује инвазивне од
-групни
користе
у неинвазивних
медицискоМетод рада
гинекологији
и техничких радњи
-монолошкоакушерству
дијалошки
Упознавање
-објашњавање
ученика са врстама
гинеколошког
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Број часова
по
наставној
теми

2

7

3

Редни
број
теме

Назив наставне

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Упознавање
-објаснити
грађу
Облици рада
ученика са грађом спољашњих и унутрашњих
-фронтални
спољашњих
и органа
-групни
унутрашњих органа
-разликује
упалне
Метод рада
процесе од урођених обољења
-монолошкоспољашњих и унутрашњих дијалошки
органа
-објашњавање

2

Упознавање
-објаснити
грађу
Облици рада
ученика са грађом спољашњих и унутрашњих
-фронтални
спољашњих
и органа
-групни
унутрашњих органа
-разликује
упалне
Метод рада
процесе од урођених обољења
-монолошкоспољашњих и унутрашњих дијалошки
органа
-објашњавање

4

Исходи постигнућа
ученика

Циљеви наставне теме

теме

прегледа
4.

5.

6.

7.

8.

Малформације
женских полних органа

у

развоју

Промена положаја женских
полних органа

Запаљењска обољења
полних органа жене

Упознавање
Разликује
врсте
ученика са врстама запаљењских
обољења на
обољења
женских женским
репродуктивним
полних органа
органима

Брачни стерилитет

Неуредна
материце

крварења

Стицање знања
-Познаје основне узроке
о узроцима брачног стерилитета
стерилитета
-Повезује
знање
са
другим предметима

из
о

Стицање знања
-Објашњавају настанак и
физиологији тајање менструалног циклуса
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Облици рада
-групни
-фронтални
Метод рада
-разговара
-објашњава
-показује
Облици рада
-групни
-фронтални
Метод рада
-разговара
-објашњава
Облици рада
-групни

6

2

2

Редни
број
теме

9.

10.

11.

12.

Назив наставне

Исходи постигнућа
ученика

Циљеви наставне теме

теме

Тумор полних органа жене

Физиологија трудноће

менструалног циклуса

-фронтални
Метод рада
-разговара
-објашњава

Повезивање
-Разликовање
врсте
знања
са
другим обољења
репродуктивних
предметима
женских органа
Схватање
значаја превентивних
прегледа

блици рада
-групни
-фронтални
Метод рада
-разговара
-објашњава

-Стицање
-Објашњавају
начин
знања о оплодњи јајне оплодње јајне ћелије
ћелије
и
трајању
-Разумеју
фазе
трудноће
интраутериног развоја плода
-Образлажу разлоге који
утичу на развој и дужину
трајања трудноће

Нормални порођај,бабињаре и
-Упознавање
-Дефинишу
фазе
лактација
ученика са фазама порођаја
порођаја
-Објашњавају сваку фазу
порођаја

Патологија
бабињара

трудноће

и

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

-Упознавање
-Набрајају
врсте
ученика са разлозима ванматеричних трудноћа
ванматеричне
-Набрајају
узроке
трудноће и побачаја
побачаја
-Објашњавају узроке за
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Облици рада
-групни
-фронтални
Метод рада
-разговара
-објашњава
-израда
семинарских радова
Облици рада
-групни
-фронтални
Метод рада
-разговара
-објашњава
-израда
семинарских радова
блици рада
-групни
-фронтални
Метод рада
-разговара

Број часова
по
наставној
теми

8

8

6

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Исходи постигнућа
ученика

Циљеви наставне теме

ванматеричну
побачаје
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трудноћу

и

-објашњава

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Гинекологија и акушерство

вежбе

Разред:4-1
Образовни профил:медицинска сестра техничар
Наставник:Зарев Јасна,Букумира Светлана

Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме
Установе за заштиту жене

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

-упознавање ученика

-упознавање са организацијом у

-групни

са радом у амбулантии

гинеколошко акушерској

-идивидуални

на одељењу

амбуланти

-метода показивања

гинекологије и

-користи стечено знање са

акушерства и

теоријске наставе

дужности медицинске

-схвата дужности медицинске

сестре и техничара

сестре техничара
гинеколошког обољења и

Припрема за гинеколошки преглед

-упознавање ученика

важности редовних прегледа
-наводи врсте гинеколошких

-групни

са инструментима који

прегледа

-индивидуални

се користе у

-разликује инвазивне од

-рад у пару
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по
наставној
теми

3 часа

-познаје специфицности

2

Број часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

гинекологији и

неинвазивних медицинско

-монолошко дијалошки

акусерству

техничких радњи

-демонстрација

-развијање мануелних

-практично примењује стечено

-метода практичних

вештина при извођењу

знање

радова

сестринских

-активно учествује у асистирању

интервенција

при гинеколошком прегледу

Број часова
по
наставној
теми

6 часова

-развијање хуманог
односа према
3

Здравствено васпитни рад у циљу

болеснику
Оспособљављање

-наводи инструменте који се

-групни

смањења нестручних побачаја

ученика за самостално

користе код побачаја

-идивидуални

асистирање при

-користи стечено знање са

-објашњавање

гинеколошко

теоријске наставе

акушерским

-схвата дужности медицинске

интервенцијама

сестре техничара приликом

-стицање и развијање

извођења медицинско техничке

мануелних вештина

радње

при коришћењу

-показује висок степен

стерилног материјала

одговорности у спровођењу

3 часа

здравствено васпитног
4

Нега болесника са запаљенским

Оспособљављање

просвећивања
-познаје дужности медицинске
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-групни

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
обољењима полних органа

5

6

7

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

ученика за самостално

сестре техничара у лечењу

-индивидуални

асистирање при

запаљенских обољења полних

-рад у пару

гинеколошко

органа

-демонстрација

акушерским

-активно учествује у извођењу

-метода практичних

интервенцијама

медицинско техничке радње код

радова

-стицање и развијање

дијагностиковања запаљенских

мануелних вештина

обољења полних органа

при коришћењу

-показује висок степен

Здравствено васпитни рад на раном

стерилног материјала
-повезивање знања

одговорности у раду
-разликовање врсте обољења

-групни

откривању тумора на полним

стеченог на теоријској

женских репродуктивних органа

-индивидуални

органима

настави

-примењује стечена знања са

-монолошки дијалошки

-схватање значаја

теоријске наставе

превентивних

-повезује знања са другим

прегледа
-повезивање знања

предметима
-познаје основне узроке

групни

стеченог на теоријској

серилитета

-индивидуални

настави

-познаје врсте контрацептивних

-монолошки дијалошки

-схватање значаја

средстава

вршњачке едукације

-повезује знање са другим

-стицање знања о

предметима
-наводи фазе природног

-групни

фазама порођаја

порођаја

-индивидуални

Планирање породице

Нормални порођај,бабињаре
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Број часова
по
наставној
теми

3 часа

6 часова

3 часа

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

-развијање мануелних

-учествује у практичном раду

-рад у пару

вештина у току

-развија висок степен свести о

-метода практичних

асистирања у току

правилном коришћењу

радова

порођаја

асептичних поступака током

-демонстрација

порођаја
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Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Инфектологија са негом
Разред: III, IV
Образовни профил: медицинска сестра –техничар, педијатријска сестра – техничар, медицинска сестра- васпитач
Наставник: Радичевић Др Горица
Број часова: 70

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Увод

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних знања

- Практична примена

Облик рада: фронтални

о епидемиологији

стеченог знања

и групни

инфективних болести

- Учешће у превенцији

Метода рада:

инфективних болести

монолошко-дијалошка,

- Оспособљавање за

рад на тексту

Број часова
по
наставној
теми
4

спровођење мера заштите

2.

Општа инфектологија

Схватање социо-

- препознавање општих

Облик рада: фронтални

медицинског значаја

симптома

и рад у пару

инфеклтивних болести

- Предузимање мера на

Метода рада: дијалошка,

Стицање основних знања

заштити и спречавању

дискусија и рад на
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10

Редни
број
теме

3.

4.

5.

Назив наставне
теме

Респираторне инфекције

Цревне инфекције

Векторска обољења

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

о клиничким

ширења болести

тексту

карактеристикама
Стицање знања о

- Оспособљавање ученика за

Облик рада: фронтални

путевима преношења и

практичну примену знања са

и индивидуални

мерама заштите од

циљем спровођења мера

Метода рада:

најчешћих респираторних

личне заштите у свом

монолошко-дијалошка,

инфекција

професионалном раду ради

рад на тексту

Стицање знања о

спречавања ширења болести
Оспособљавање ученика за

Облик рада: фронтални

путевима ширења и

реализацију основних

и индивидуални

мерама заштите

метода здравствено

Метода рада:

васпитног рада у циљу

монолошко-дијалошка,

спречавања цревних

предавања и дискусија

Усвајање основних знања

инфекција
Оспособљавање у ченика за

Облик рада: фронтални

о путевима преношења и

практичну примену стечених

и индивидуални

заштитним мерама

знања

Метода рада:

Број часова
по
наставној
теми

18

13

6

монолошко-дијалошка,
6.

Антропозоонозе

Стицање знања о

Оспособљавање у ченика за

предавања и дискусија
Облик рада: фронтални

болестима које се могу

практичну примену стечених

групни и индивидуални

пренети са животиње на

знања у реализацији

Метода рада: рад на

човека; мере заштите од

здравственоваспитног рада

тексту, дијалошка,
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13

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
истих

7.

Посебне заразне болести

остваривања наставне

Број часова
по
наставној
теми

предавања (трибине)

Стицање знања о

Оспособљавање у ченика за

Облик рада: фронтални

посебним болестима

практичну примену стечених

групни и индивидуални

знања у реализацији

Метода рада: рад на

здравственоваспитног рада

тексту, дијалошка,
предавања (трибине)
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6

276

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних
наставних планова и програма

Назив предмета: Фармакологија
Разред:IV
Образовни профил:фармацеутски техничар
Наставник:Вукићевић др Санда
Редни
број
теме
1

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Увод

Стицање знања о
предмету проучавања
фармакологије,
повезаности са
сродним
дисциплинама;
стицање знања о појму
лека, о врстама лекова
и фармаколошком
дејству

Да објасни шта проучава
фармакологија, шта је лек, које
врсте лекова постоје и шта је
фармаколошко дејство лека

Облик рада:
фронтални

Стицање
основних знања о
облицима лекова,
начинима примене и
дозирању лекова;
стицање основних
знања из
фармакокинетике, о

Да објасни врсте, облике
и начине примене лекова; да
објасни промене лека приликом
проласка кроз организам и
механизме дејства лекова; да
схвати значај правилног
дозирања лекова и нежељена
дејстава лекова.

Општа фармакологија
2

Број часова
по
наставној
теми
2

Метода рада:
монолошко-дијалошка
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Облик рада:
фронтални,
индивидуални, групни
Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

10

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

3

Фармакологија централног
нервног система

Циљеви наставне теме

дејству лекова на
организам и
нежељеним дејствима
лекова.
Стицање знања
о најважнијим
групама, дејству,
индикацијама, начину
примене и најчешћим
нежељеним ефектима
лекова са дејством на
централни нервни
систем

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Да наброји најважније
групе лекова са дејством на
централни нервни систем и
најважније представнике
наведених група; да наведе и
објасни дејства, основне
индикације, начине примене и
најчешће нежељене ефекте ових
лекова. Да објасни фармаколоше
ефекте етанола и метанола на
цнс.

Облик рада:
фронтални,
индивидуални, групни
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Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

Број часова
по
наставној
теми

23

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Фармакологија аутономног
нервног система

4

5

Фармакологија
кардиоваскуларног система

6

Фармакологија урогениталног
тракта

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Стицање знања
о трансмисији у
вегетативном нервном
систему, стицање
знања о најважнијим
групама, дејству,
индикацијама, начину
примене и најчешћим
нежељеним ефектима
лекова са дејством на
аутономни нервни
систем

Да наброји најважније
групе лекова са дејством на
вегетативни нервни систем и
најважније представнике
наведених група; да наведе и
објасни дејства, основне
индикације, начине примене и
најчешће нежељене ефекте ових
лекова.

Облик рада:
фронтални,
индивидуални, групни

Стицање знања
о најважнијим групама
лекова који се користе
у терапији обољења
кардиоваскуларног
система

Да објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине, да
наведе најважнија нежељена
дејства и контраиндикације
лекова који се користе у
терапији кардиоваскуларних
обољења,да наведе генеричка
имена најважнијих
представника наведених група
лекова
Да објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине, да

Облик рада:
фронтални,
индивидуални

Стицање знања
о најважнијим групама
лекова који се користе
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Број часова
по
наставној
теми
12

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

6

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

Облик рада:
фронтални,
индивидуални

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

7
Фармакологија крви и
телесних течности

8
Фармакологија респираторног
система

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

у терапији обољења
урогениталног
система

наведе најважнија нежељена
дејства и контраиндикације
лекова који се користе у
терапијиобољења урогениталног
система,да наведе генеричка
имена најважнијих
представника наведених група
лекова
Да наведе најважније
представнике, дејства, основне
индикације, начине примене и
најчешће нежељене ефекте
лекова са дејством на хемостазу
и тромбозу, антианемијских
лекова, средстава за надокнаду
течности и електролита и
крвних елемената и најчешће
коришћених контрастних
средстава.

Стицање знања
о дејству,
индикацијама, начину
примене и најчешћим
нежељеним ефектима
лекова са дејством на
хемостазу и тромбозу,
антианемијских
лекова, средстава за
надокнаду течности и
крвних елемената;
стицање основних
знања о контрастним
средствима која се
примењују у
медицини.
Стицање знања
о најважнијим групама
лекова који се користе
у терапији обољења
респираторног
система

Да објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине, да
наведе најважнија нежељена
дејства и контраиндикације
лекова који се користе у
терапији респираторних
обољења,да наведе генеричка
имена најважнијих
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Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

Облик рада:
фронтални,
индивидуални, групни

5

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

Облик рада:
фронтални,
индивидуални
Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

9
.

1
0.

1
1

Фармакологија дигестивног
тракта

Фармакологија витаминаи
хормона

Фармакологија
хемиотерапијских средстава

Циљеви наставне теме

Стицање знања
о најважнијим групама
лекова који се користе
у терапији обољења
дигестивног система

Стицање знања
о дејству, основним
индикацијама, начину
примене и најчешћим
нежељеним ефектима
терапијске примене
хормона и витамина

Стицање знања
о механизму деловања
и општим принципима

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

представника наведених група
лекова
Да објасни основне
фармакокинетичке и
фармакодинамске особине, да
наведе најважнија нежељена
дејства и контраиндикације
лекова који се користе у
терапији обољења дигестивног
тракта,да наведе генеричка
имена најважнијих
представника наведених група
лекова
Да наброји хормоне и
објасни њихов системски
ефекат, да објасни дејства,
основне индикације, начине
примене и најчешће нежељене
ефекте лекова који се користе у
терапији шећерне болести,
лекова који се користе у
терапији обољења штитасте
жлезде, надбубрежних жлезда и
лекова који се користе у
терапији гинеколошкох
обољења; да наведе дејства,
основне индикације, начине
примене и најчешће нежељене
ефекте терапијске примене
витамина.
Да наброји најважније
друпе и наведе најважније
представнике антиинфективних
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Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Облик рада:
фронтални,
индивидуални

Број часова
по
наставној
теми

2

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

Облик рада:
фронтални,
индивидуални, групни

6

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

Облик рада:
фронтални,
индивидуални, групни

16

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

1
2

Фармакологија савремених
антисептика и дезинфицијенаса

1
3

Контрастна средства

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

антиинфективне
терапије, стицање
знања о дејству,
основним
индикацијама, начину
примене и најчешћим
нежељеним ефектима
антиинфективних
лекова; стицање знања
о дејству, основним
индикацијама, начину
примене и најчешћим
нежељеним ефектима
цитостатика
Стицање
основних знања о
начину деловања и
индикацијама за
савремене
антисептике и
дезинфицијенсе
Стицање
основних знања о
примени контрастних
средстава у медицини

лекова, да наведе и објасни
основне индикације, начине
примене и најчешће нежељене
ефекте антиинфективних
лекова; да наведе и објасни
основне индикације, начине
примене и најчешће нежељене
ефекте цитостатика.

Да наведе најважније
савремене антисептике и
дезинфицијенсе, да објасни
њихов ефекат и индикације

Да наведе најчешће
коришћена контрастна средтва и
њихову примену

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна

Облик рада:
фронтални,
индивидуални
Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна
Облик рада:
фронтални,
индивидуални
Метода рада:
монолошко-дијалошка,
илустративна
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Број часова
по
наставној
теми

2

2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Педијатрија са негом - теорија
Разред: IV/3
Образовни профил: Медицинска сестра - васпитач
Наставник: Катарина др Тороман
Број часова: 60

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Респираторна обољења код деце

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање основних

-Препознавање основних

Облици рада:

знања ученика о

симптома болести

-фронтални

специфичности

респираторног система

-групни

обољења

- Примена стечених знања

по
наставној
теми

12

респираторног

Методе рада:

система код деце

-монолошко-дијалошка
-израда семинарских

Стицање знања о

-Препознавање раличитих

радова
Облици рада:

значају туберкулозе

облика туберкулозе

-фронтални

као обољења и

-Учешће у спровођењу неге и

-групни

283

Број часова

Редни
број
теме
2.

3.

4.

Назив наставне
теме
Туберкулоза

Болести кардиоваскуларног система

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

усвајање знања о

лечења ове деце

значају спровођења

-Примена превентивних мера и

Методе рада:

здравствено васпитног

спровођење здравствено

-монолошко-дијалошка

рада код ове деце

васпитног рада са децом и

-дискусија

Усвајање основних

породицом
-Препознавање симптома и

-семинарски рад
Облици рада:

знања ученика о

знакова обољења

-фронтални

специфичности

кардиоваскуларног система

-групни

обољења

- Примена превентивних мера и

кардиоваскуларног

спровођење здравствено

Методе рада:

система

васпитног рада са децом и

-монолошко-дијалошка

Значај правилне неге и

породицом
-Оспособљавање ученика за

-демонстрациаја
Облици рада:

лечења деце оболеле

процену здравственог стања код

-фронтални

од крвних болести

ове деце

-групни

Обољења крви

наставној
теми
6

10
Методе рада:
-монолошко-дијалошка
-демонстрација

Стицање основних

- Препознавање симптома и

-ирада семинарског рада
Облици рада:

знања о

знакова обољења уринарног

-фронтални

специфичности

система

-групни
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по

7

-Практична примена стечених
знања

Број часова

Редни
број
теме
5.

6.

7.

Назив наставне
теме
Обољења уринарног система

Алергијаска обољења

Обољења ендокриног система

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

обољења уринарног

-Оспособљавање ученика за

система код деце

негу и лечење ове деце

Методе рада:

- Практична примена стечених

-монолошко-дијалошка

Упознавање ученика

знања
-Оспособљавање ученика за

-демонстрација
Облици рада:

са специфичностима

препознавање алергена који је

-фронтални

алергијских обољења

довео до алрегије

-групни

код деце

-Практична примена стечених
Методе рада:

-Примена превентивних мера у

-монолошко-дијалошка

сузбијању појаве алергија

-израда семинарског

Усвајање основних

-Препознавање знакова

рада
Облици рада:

знања ученика о

померемећаја у раду штитасте

-фронтални

специфичности

жлезде, надбубрежне жлезде,

-групни

обољења ендокриног

панкреаса.

система

-Оспособљавање ученика за рад

Методе рада:

са овом децом

-монолошко-дијалошка

-Спровођење здравствено-

-израда семинарског

васпитног рада са децом

рада

оболеле од дијабетеса и рад са

-дискусија
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по
наставној
теми
7

6

знања

породицом

Број часова

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Ургентна стања у педијатрији
8.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање знања

-Препознавање знакова и

Облици рада:

ученика о ургентним

симптома код тровања лековима

-фронтални

стањима у педијатрији

и хемикалијама

-групни

Број часова
по
наставној
теми

-Пружање прве помоћи код
епинапада, шока, акутног

Методе рада:

застоја срца

-монолошко-дијалошка

-Практична примена стечених

-израда семинарског

знања

рада
-дискусија
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6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Педијатрија са негом- вежбе
Разред: IV/3
Образовни профил: Медицинска сестра - васпитач
Наставник: Љ. Петошевић, О. Ђуровић, Г. Виријевић, Ј. Зарев
Број часова: 90

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Сестринске интервенције у

-Стицање потребних

-Практична реализација

Облици рада:

дијагностичким и терапијским

знања и развијање

основних мед.-техничких радњи

-индивидуални

поступцима и специфичности

умења праћења

везаних за негу болесника у

-групни

неговања болесника у пулмологији

болесника и на основу

пулмологији

-тимски

тога прављење плана

-Демонстрирање прве помоћи

неге за свагок

детету које има крварење из

Методе рада:

болесника

носа

-монолошко-дијалошка

појединачно

-Прављење плана активности и

-метода показивања

препознавање симптома код

-метода практичних

продора страног тела у дисајне

радова

1.

2.

Начин и поступак

Сестринске интервенције у

-Схватање значаја

путеве
-Практично показивање
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Број часова
по
наставној
теми

15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

дијагностичким и терапијским

препознавања раних

основних дијагностичких

поступцима и специфичности

симптома болестии

процедура (мерење ТА, пулса,

неговања болесника у кардиологији

оспособљавање

узимање крви)

ученика заадекватно

-Објашњавање и примена

реаговање

терапијских процедура (И.В

Број часова
по
наставној
теми

апликација, врсте лекова, начин
деловања)
-Процена стања оболелих на

Облици рада:

КВС и просуђивање о правом

-индивидуални

начину пружања помоћи

-тимски

(процена виталних функција,
извођење мера КПР-а)

Методе рада:
-монолошко-дијалошка
-метода показивања
-метода практичних
радова

3.

Сестринске интервенције у

-Стицање потребних

-Показивање основних

Облици рада:

дијагностичким и терапијским

знања о значају ових

поступака везаних за негу

-индивидуални

поступцима и специфичности

обољења, узроцима

болесника (мерење То, обрада

-рад у пару

неговања болесника у хематологији

јављања и значају

усне дупље)
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9

Редни
број
теме

4.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

превенције

-Повезивање врсте обољења и

Методе рада:

-Формирање вештина

специфичности исхране деце са

-амбијентална

у извођењу

болестима крви

-метода практичних

медицинско-

-Процена могућих крварења код

радова

техничких радњи и

оболелих од хемофилије и начин

спровођење поступака

збрињавања оболелог детета

Сестринске интервенције у

неге
-Развој способности и

-Препознавање и разумевање

Облици рада:

дијагностичким и терапијским

вештина уочавања

симптома и знакова код

-индивидуални

поступцима и специфичности

симптома и неговања

бубрежних обољења

-групни

неговања болесника у нефрологији

детеда са болестима

-Практична примена мед.-

бубрега

техничких радњи у

Број часова
по
наставној
теми
6

дијагностичким и терапијским
процедурама код оболелих у

Методе рада:

нефрологији (узимање крви и

-демонстративна

урина)

-дијалошка

-Планирање исхране деце са

12

болестима бубрега и
специфичности хигијенско
5.

Сестринске интервенције у

-Оспособљавање

дијететског режима
-Дефинисање и показивање неге

Облици рада:

дијагностичким и терапијским

ученика за извођење

деце са дијарејомж

-индивидуални
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

поступцима и специфичности

дијагностичких и

-Посматрање изгледа столице,

-групни

неговања болесника у

терапијских процедура

начин уписивања у

-активна настава

гастроентерологији

код болесника у

температурне листе и

гастроентерологији

повезивање са одређеним

Методе рада:

-Значај психичке

обољењима

-демонстративна

припреме детета при

-Процена степена дехидратације

-дијалошка

овим интервенцијама

и закључивање о начинима

-Повезивање знања и

рехидратације

Број часова
по
наставној
теми

12

умења из друге, треће
године и формирање
вештина у
6.

7.

Сестринске интервенције у

одговорности у раду
-Схварање значаја

-Препознавање алергијских

Облици рада:

дијагностичким и терапијским

профилаксе и

манифестација на храну, лекове

-индивидуални

поступцима и специфичности

препознавања

и друге алергене

-рад у пару

неговања болесника са алергијским

симптома болсети

-Процена и спровођење

манифестацијама респираторног

-Развијање осећаја

поступака код алергијских

система и коже

одговорности у раду

реакција изазваних

Методе рада:

медикаментима

-монолошко-дијалошка

-План поступака и неге код

-метода показивања

анафилактичког шока
-Показивање основних

Облици рада:

Сестринске интервенције у

-Значај посматрања и
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

9.

остваривања наставне
теме

дијагностичким и терапијским

уочавања промена

дијагностичких процедура

-индивидуални

поступцима и специфичности

-Развијање смиреног

-Демонстрирање примене

-групни

неговања болесника са бактеријским,

приступа и

терапијских процедура

паразитарним и гљивичним

стрпљивости у раду

(стављање масти, крема, гелова,

обољењима коже

8.

Исходи постигнућа ученика

по
наставној
теми

6

облога на кожу)

Методе рада:

-Предлагање мера превенције и

-метода практичних

прављење плана неге

радова

Сестринске интервенције у

-Схваатање значаја

-Показивање основних мед.-

-амбијентална
Облици рада:

дијагностичким и терапијским

препознавања

техничких радњи код оболелих

-индивидуални

поступцима и специфичности

компликација шећерне

од шећерне болести (узимање

-рад у пару

неговања болесника у

болести

крви, С.Ц. апликација лека)

ендокринологији

-Спровођење мера

-Процена спровођења

Методе рада:

здравствено-

здравствено-васпитног рада са

-дијалошка

васпитниог рада код

децом и родитељима

-демонстративна

Сестринске интервенције код

оболелих
-Уочавање значаја

-Дефинисање симптома и

Облици рада:

ургентних стања у педијатрији

благовременог

знакова код ургентних стања у

-индивидуални

препознавања

педијатрији

-групни

симптома различитих

-Процена стања детета код

Методе рада:

ургентних стања

акутних тровања и конвулзија

-дијалошка

(тровање, повреде,

-Објашњавање и демонстрирање

-демонстративна
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Број часова

9

9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

гушења)

поступака КПР-а код беба

-метода практичних

-Спровођење

радова

благовремених и

-

правилних поступака
збрињавања

292

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Педијатрија са негом - вежбе у блоку
Разред: IV/3
Образовни профил: Медицинска сестра - васпитач
Наставник: Ј. Зарев, Д. Јанковић, И. Јовановић
Број часова: 30

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Сестринске интервенције у оквиру

-Увежбавање ученика

-Практична реализација

Облици рада:

дијагностике, тераписјких поступака

за правилно извођење

стечених знања

-групни

и неговања деце са обољењима

мед.-техничких радњи

-Демонстрирање помоћи детету

-индивидуални

респираторног система

које има крварење из носа и у

Број часова
по
наставној
теми

6

случају продора страног тела у

Методе рада:

дисајне путеве

-метода практичних
радова

2.

Сестринске интервенције у оквиру

-Развијање свести о

-Практично пказивање основних

-дијалошка
Облици рада:

дијагностике, тераписјких поступака

значају раног

дијагностичких и терапијских

-групни

и неговања деце са обољењима

уочавања промена

процедура

-индивидуални

кардиоваскуларног система

стања детета и

-Увежбавање процене виталних
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

благовременог

функција и поступака КПР-а

реаговања

Број часова
по
наставној
теми

Методе рада:
-метода практичних
радова

3.

4.

5.

Сестринске интервенције у оквиру

-Развој способности и

-Дефинисање основних

-дијалошка
Облици рада:

дијагностике, тераписјких поступака

вештина уопчавања

поступака неге болесника

-групни

и неговања деце са обољењима

симптома болести

-Практична примена мед.-

-индивидуални

уринарног и дигестивног тракта

-Увежбавање и

техничких радњи везаних за

примена поступака

дијагностичке и терапијске

Методе рада:

неге болсника

процедуре (контрола виталних

-метода показивања

функција, узимаер крви, урина,

-монолошко-дијалошка
Облици рада:

Сестринске интервенције у оквиру

-Значај посматрања и

И.В. инфузија)
-Показивање основних

дијагностике, тераписјких поступака

уочавања промена

дијагностичких процедура

-рад у пару

и неговања деце са алергијским

-Увежбавање

-Демонстрирање примене

-индивидуални

манифестацијама и обољењима коже

терапијских прцедура

терапијских процедура

6

-Формирање вештина

Методе рада:

спровођења неге

-метода практичних

детета

радова

Сестринске интервенције у оквиру

-Схватање значаја

-Практична реализтација

-дијалошка
Облици рада:

дијагностике, тераписјких поступака

препозмавања

стечених знања

-групни-индивидуални

и неговања деце са обољењима

компликација шећерне

-Демонстрирање медицинско-

294
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

ендокриног система.

болести

техничких радњи

Методе рада:

Поступак код ургентних стања

-Увежбавање ученика

-Увежбавање процене виталних

-метода практичних

за начин збрињавања

функција и поступака КПР-а

радова

компликација шећерне

-дијалошка

болести
-Спровођење
здравствено васпитног рада код
оболелих

295

Број часова
по
наставној
теми

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Васпитање и нега деце (теорија)
Разред: IV3
Образовни профил: Медицинска сестра- васпитач
Наставник: Новаковић Марина
Број часова: 60
Редни
број
теме
1.

Број часова
Назив наставне

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Планирање и

Стицање основних знања о

-Именовање облика сарадње са

Oблици рада:

евиденција неге и

процесу планирања неге и

породицом

-фронтални облик

васпитног рада са

васпитног рада, о начинима

-Учешће у остваривању сарадње са

-групни облик

децом раног узраста

сарадње са породицом и значају

породицом

Методе рада:

вођења педагошке и здравствене

-Вођење дневника и дневне

-монолошко- дијалошка

документације

евиденције

метода

теме

теми

7

-рад на тексту
-семинарски радови
2.

Организација и

Оспособљавање ученика за

-Одржавање личне хигијене детета

Облици рада:

распоред живота деце

састављање плана неге и

-Припрема за детета и собе за сан

-групни рад

васпитног рада према узрасту

-Учешће у исхрани

-рад у пару

деце

детета(храњење, сервирање хране)

Методе рада:
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Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

-Креативност у осмишљавању неге

-дијалошки метод

и васпитног рада

-дискусија
-текстуални метод
-активна настава

3.

Васпитање и нега

Усвајање основних васпитних

-Спремност ученика за

Облици рада:

деце појединих

поступака у раду са децом раног

организацију и реализацију

-фронтални облик

узраста

узраста

васпитног процеса и неге

-рад у пару

-Учешће у припреми деце за игру

Методе рада:

-Руковођење музичким,

-монолошко- дијалошка

моторичким, језичким,

метода

интелектуалним активностима

-дискусија

-Способност ученика да у

-активна настава

свакодневним ситуацијама
остварују јединство неге и
4.

Основни облици и

Оспособљавање ученика за

васпитања деце раног узраста
-Описује основне облике

Облици рада:

методе васпитања

самостално извођење одређених

активности

-индивидуални рад
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Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

деце раног узраста

активности у јасленој

-Врши припрему за извођење

-групни рад

групи(причање деци, читање

активности причања, читања,

-активна настава

деци, организовање моторичких

играња

Методе рада:

активности)

-Изводи активност у групи(читање,

-израда плаката

причање, музичке активности,

- дијалошка

моторичке)

-излагање

7

-презентација
5.

Средства за рад са

Стицање основних знања о

-Набраја основна средства за рад са

Облици рада :

децом по узрастима

значају играчака на развој деце,

децом раног узраста

-фронтални

о захтевима које мора да

-Класификује играчке

-групни рад

испуњава добра играчка

-Развија интересовање за играчке

-индивидуални

код деце раног узраста

Методе рада:
-израда семинарских
радова
-дијалошка метода
(дискусија)

6.

Навике – појам и

Оспособљавање ученика за

-Набраја врсте навика

Облици рада:

подела

развијање навика код деце раног

-Учествује у развијању добрих

-групни

узраста, стварање позитивне

навика код деце раног узраста

-фронтални
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Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

климе за учење навика и

-Представља модел понашања

-индивидуални

подстицање детета

-Подстиче децу на усвајање навика

Методе рада:
-израда презентације у

8

групи
-монолошко дијалошка
метода
7.

Васпитно образовни

Стицање основних знања о

-Објашњава појам деца са

-текст метода
Облици рада:

рад са децом са

појму и класификацији деце са

сметњама у развоју

-фронтални

сметњама у развоју

сметњама у развоју и о улози

-Препознаје карактеристике

-групни

сестре-васпитача у васпитно –

инклузије

-рад у пару

образовном раду са децом са

-Набраја примере инклузије у

Методе рада:

сметњама у развоју

вртићу

-дијалошка

-Организује простор, време и децу

-играње улога

за васпитно-образовни

-презентација
-активна настава
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Васпитање и нега деце (вежбе)
Разред: IV 3
Образовни профил: Медицинска сестра - васпитач
Наставник: Новаковић Марина, Петошевић Љиљана, Виријевић Гордана, Ђуровић Оливера
Број часова: 120
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Циљеви и општа начела

Стицање потребних знања која

-практична реализација

Облици рада:

васпитања и неге деце раног

су основ за спровођење неге

принципа јединства неге и

-индивидуални

узраста

деце раног узраста у колективу

васпитања

-групни

-спровођење мера антисепсе и

2.

по
наставној
теми

56

асепсе

Методе рада:

-учешће при систематском

-амбијентална

прегледу деце

-метод практичних

-пружање прве помоћи при

радова

Организација времена-

Примена стечених теоријских

повредама у игри
-спровођење активности сестре

Облици рада:

распоред живота деце

знања о нези, исхрани, одмору,

– васпитача у одржавању личне

-тимски

појединих узраста

активностима и васпитању деце

хигијене деце

-индивидуални

раног узраста

-поступак и приступ у току

Методе рада:

300

Број часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-Развијање позитивних

обедовања деце према узрасту

-демонстративна

особина:тачност, уредност,

-учешће у припреми собе и деце

-дијалошка

ваљаност, савесност

за сан и одмор

-метода практичних

-подстицање музичко-

радова

Број часова
по
наставној
теми
40

ритмичких, језичких,
интелектуалних активности

3.

4.

Основни облици и методе

Оспособљавање ученника за

-припрема деце и простора за

Облици рада:

васпитања деце раног

спровођење основних

основне активности

-индивидуални

узраста

активности у групи

-осмишљавање активности

-групни

-извођење активности као што

Методе рада:

су : читање деци, причање деци,

-метода практичних

певање и свирање

радова

Стицање и примена знања у

-објашњава појам и поделу

-амбијентална метода
Облици рада:

формирању појединих навика

основних навика

-индивидуални

код деце према узрасту

-учествује у развијању добрих

-групни

Оспособљавање ученика да

навика

Методе рада:

практично реализују програм

-увежбава навике са децом

-демонстративна

Навике – појам и подела
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8

Редни
број
теме

5.

6.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

неге и васпиања деце ранног

-стварање подстицајног

-дијалошка

Дидактички материјал и

узраста
Стицање знања о правилном

окружења
-набраја основну поделу

-активна настава
Облици рада:

играчке

избору дидактичког материјала

дидактичког материјала и

-индивидуални

и играчака за децу раног

иаграчака

-групни

узраста

-препознаје добре

Методе рада:

карактеристике играчака

-метода практичних

-првилно користи дидактички

радова

матријал и играчке при

-амбијентална метода

Васпитно образовни рад са

Оспособљавање ученика да се

извођењу активности у групи
-објашњава основне појмове и

Облици рада:

децом са сметњама у развоју

укључе у рад са децом са

поделу обољења

-индивидуални

сметњама у развоју

-планира негу и васпитни рад са

-групни

овом децом

Методе рада:

-укључује се у активности са

-демонстративна

децом према њиховим

-дијалошка

могућностима

-активна настава
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Број часова
по
наставној
теми
8
4

4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Васпитање и нега деце
Разред:IV
Образовни профил:медицинска сестра-васпитач
Наставник:Петошевић Љиљана, Виријевић Гордана, Ђуровић Оливера

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Пријем дететау установу

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

оспособљавање

практична примена знања,

Облици рада:

ученика за спровођење

спровођење поступка пријема,

-индивидуални

поступка пријема

остваривање комуникације са

-групни

детета у установу

дететом и родитељима

Број часова
по
наставној
теми
6

Методе рада:
-амбијентална
-метод практичних
2.

Вођење педагошке и здравствене

стицање знања и

спровођење антропометријских

радова
Облици рада:

документације

вештина у правилном

мерења и уписивање у

-индивидуални

вођењеу педагошке и

здравствени лист ,

-групни

здравствене

праћење детета у усмереним

документације

активностима,
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Методе рада:

6

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Дезинфекција и стерилизација

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

планирање и спровођење

-амбијентална

усмерених активности

-метод практичних

примена стечених

припрема дезинфекционих

радова
Облици рада:

знања ради сповођења

раствора,

-индивидуални

мера дезинфекције и

спровођење поступка

-групни

стерилизације

стерилизације прибора за јело,
дезинфекција играчака

Број часова
по
наставној
теми

6

Методе рада:
-амбијентална
-метод практичних

4.

Поступак са оболелим дететом

увежбавање поступка

објашњава основне симптоме

радова
Облици рада:

неге у току болести

болести,

-индивидуални

поступак са оболелим дететом,

-групни

пружање прве помоћи при
повређивању деце

Методе рада:
-амбијентална
-метод практичних

5.

Организација времена – распоред

примена стечених

спровођење активности сестре

радова
Облици рада:

живота деце појединих узраста

теоријских знања о

васпитача у одражавању личне

-индивидуални

нези, исхрани,одмору,

хигијене деце,

-групни

активностима и

поступак и приступ у току
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6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

васпитању деце раног

обедовања деце према узрасту,

Методе рада:

узраста,

подстицање музичко-

-амбијентална

развијање позитивних

ритмичких,језичких,

-метод практичних

особина: тачност,

интелектуалних активности

радова

уредност, ваљаност,
савесност

305

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА (теорија)
Разред:IV 3
Образовни профил: медицинска сестра - васпитач
Наставник:СТОЛИЋ ЈЕЛЕНА

Редни
број
теме
1

2

3

4

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи и стандарди постигнућа

теме

теме

ученика

Начин и поступак остваривања наставне теме

Нивои и теорија

-стицање знања из

-ученик ће препознати ноте у

музике

OT музике ,нотног

виолинском кључу,

Место ритмичке

писма
Преношење знања

динамику,темпо,артикулацију
-упознавање основне

-декорацијом,илустрацијом,вокалном и

муз.активности у

и вештине из

ритм.активности,испланирати

инструменталном интерпретацијом

склопу опште

области у

муз.садржаје kao дела опште

концепције неге и

област,планирање

aтмосфере у некој ситуацији

васпитног рада

муз.садржаја у

Oсобености

некој игри
-савладавање

-ученик ће упознати

муз.развоја деце

специфичности

карактеристике,препознати

муз.развоја

звуке određenih

dece,звука
-савладавање

муз.инструмената
-ученик ће осмислити средину

Oрганизац.средине и
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-илустрацијом,кроз слушање музике,покретима

часова по
наставној
теми
12

2

-илустровањем,кроз игру,вокално

2

-

2

Редни
број
теме

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи и стандарди постигнућа

теме

теме

ученика

Начин и поступак остваривања наставне теме

часова по
наставној
теми

средстава за

методских

oдговарајућим

декорацијом,илустрацијом,aнимацијом,вокално

подстицање развоја

поступака

средствима,допринети развоју

koришћења музике

муз.-сензомотор. способности

у дечјим
5

6

Oснови

активностима
-савладавање вок.-

-ученик ће препознати

-перцепција

вок.инструменталног

инструм.технике

теоријска знања о култури

муз.примера,вокално,инструментално

интерпретирања

извођењем

гласа,примере муз.садржаја-

муз.садржаја

муз.садржаја који

муз.игре током прве три год. И

одговаеају деци до

применити инстр,композиције у

Дела инстр, музике

3.год..
-oспособљавање

најрразноврснијим ситуацијама
Ученик ће знати основна

kao садржаји

ученика да

обележја програмске и

непосредног рада са

самостално одреде

апсолутне музике,самостално

децом

kaрактеристике

одабрати и проценити вредност

композиције,

муз.садржаја за децу

koристе литературу
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-перцепција муз.примера,аудитивно

8

4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА вежбе
Разред:IV 3
Образовни профил: медицинска сестра - васпитач
Наставник:СТОЛИЋ ЈЕЛЕНА

Редни
број
теме
1

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

Исходи и стандарди

Начин и поступак остваривања наставне

часова по

теме

теме

постигнућа ученика

теме

наставној
теми

Вежбе у овладавању

-oбучити ученике

-ученик ће након анализе песме

-перцеп.муз.примера,вок.-

Орфовим

да савладајуI

на металофону и клавијатуриi

инструментално,тактирањем

инструментаријумом

oснове свирања на

испратити мелодију

13

Орфов.
Инструмент. и
десне руке на
2

3

Вежбе у вокалном

клавијатури
-обучити ученике

-ученик ће певати песмице у

интерпретирању

да савладају

означеном темпу,динамици и

муз.садржаја
Музичке

вокалну технику
-слушањем са ЦД-a

тоналитету
-ученик ће стечено знање

илустрације

да илуструју

применити у дечјој игри,песми

музику
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-инструментално,вокално

8

-илустрацијом,покретом

9
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Прва помоћ - теорија
Разред: IV/3
Образовни профил: Медицинска сестра - васпитач
Наставник: Љиљана Петошевић
Број часова: 30

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Појам прве помоћи- значај

-Схватање значаја

-Дефинисање појма прве

Облици рада:

благовременог указивања прве

пружања прве помоћи

помоћи

-фронтални

-Процена значаја благовременог

-индивидуални

помоћи
1.

указивања прве помоћи

Број часова
по
наставној
теми

2
Методе рада:
-вербално-текстуална

Средства за пружање прве помоћи

2.

-Упознавање ученика

-Примена стандардних и

-дијалог
Облици рада:

са средставима којима

импровизованих средстава за

-групни

се може пружити прва

пружање прве помоћи и

-индивидуални

помоћ и начин

схватање њиховог значаја

примене

3
Методе рада:

310

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

-описивање
-монолошко-дијалошка
Увид у стање повређеног
3.

Ране и поступак са ранама

4.

-Савладавање

-Процена стања повређене особе

Облици рада:

правилног приступа

-Примена одговарајућих

-групни

повређеном и стицање

поступака збрињавања

увида у његово стање

повређене особе

-мололошко-дијалошка

-Упознавање врста

-Дефинисање врста рана

-посматрање
Облици рада:

рана и значај прве

-Објашњавање поступака

-фронтални

помоћи за даље

збрињавања рана

-индивидуални

лечење и исход

-Извођење закључака о

повреда

опасностима

-индивидуални
Методе рада:

Методе рада:

3

4

-монолошко-дијалошка
-посматрање
Крварење

5.

-Упознавање врста

-Објашњавање врста крварења

Облици рада:

крварења и значај

према врсти повређеног крвног

-фронтални

благовременог

суда и врсте истицања крви

-индивидуални

заустављања као и

-Анализа последица крварења

заштита од инфекције

(шпк, инфекција)

4
Методе рада:
-вербално-текстуална

Функција плућа и срца

-Познавање метода

-Описивање значаја функције

311

-описивање
Облици рада:

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

оживљавања и значај

плућа и рада срца

-групни

њихове ране примене

-Анализирање повреда и стања

-индивидуални

-Специфичности

која доводе до престанка рада

извођења реанимације

срца и дисања

Методе рада:

код беба и одрасле

-Значај благовремене примене

монолошко-дијалошка

поступака КПР-а
-Дефинисање врсте повреда

-посматрање

Прва помоћ у случају повреде

особе
-Оспособљавање за

зглобова и прелома костију

правилну примену

зглобова и костију

-фронтални

6.

имобилизације и

7.

специфичности у пружању
п.помоћи код повреде
костију и зглобова

Посебне повреде

-Стицање знања и

-Примена одређених поступака
п.помоћи како би се спречиле
компликације
-Процена посебних повреда

савладавање пружања

8.

-Прављење плана збрињавања

сунчанице, смрзавања,

повређених

опекотина, удара

наставној
теми

4

Облици рада:
-индивидуални
Методе рада:

3

-описивање
-монолошко-дијалошка

Облици рада:
-индивидуални
Методе рада:

-Анализа групне активности

-вербално-текстуална
-дијалог

Ујед животиња и змија

по

-групни

прве помоћи код

струје и дављења

Број часова

-Значај прваилног

-Повезивање претходних знања

Облици рада:

указивања прве

и адекватно реаговање код уједа

-групни

312

5

Редни
број
теме

9.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

помоћи и спровођење

животиња

мера личне заштите

-Извођење закључка о значају

спасиоца

благовременог указивања прве

Методе рада:

помоћи

-описивање

по
наставној
теми

-индивидуални

-монолошко-дијалошка
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Број часова

2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Прва помоћ (настава у блоку)
Разред: IV/3
Образовни профил: Медицинска сестра- васпитач
Наставник:
Број часова: 30
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Увежбавање примене средстава за

Стицање основних

-Примена стандардних и

Облици рада:

прву помоћ (приручна средства,

знања о техникама

импровизованих средстава за

-индивидуални

стандардна)

правилне примене

пружање прве помоћи и

-групни

средстава за прву

схватање њиховог значаја

-рад у пару

1.

помоћ.

Број часова
по
наставној
теми

6
Методе рада:
-монолошко-дијалошка
-метода показивања
-метода практичних

Увежбавање обрада рана, указивање

Упознавање ученика

-Практично показивање

радова
Облици рада:

прве помоћи при крварењима, начин

са врстама рана и

техникае обрада рана и

-индивидуални

314

Редни
број
теме

Назив наставне
теме
заустављања.

2.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

њиховом збрињавању

заустављања крварења

-групни

и са техникама

-Прављење плана активниости и

-рад у пару

заустављања

препознавање евентуалних

крварења.

компликаија приликом крварења

Број часова
по
наставној
теми

6
Методе рада:
-монолошко-дијалошка
-метода показивања
-метода практичних

Увежбавање указивања прве помоћи

Упознавање ученика

-Демонстрирање правилне

радова
Облици рада:

код вештачког дисања, масаже срца,

са техникама КПР-а

технике реанимације

-индивидуални

отклањања страног тела из дисјаних

код беба и одраслих

-Оспособљавање ученика за

-групни

путева.

особа.

извођење КПР-а

-рад у пару

-Практична примена стечених
3.

знања

Методе рада:
-монолошко-дијалошка
-метода показивања
-метода практичних

Уважбавање указивања прве помоћи

-Оспособљавање

-Практично показивање

радова
Облици рада:

код повреде зглобова, прелома

ученика за правилну

правилног постављања

-индивидуални

костију мишића и крвних судова.

примену

имобилизације

-групни

имобилизације и

-Примена одређених поступака

-рад у пару
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6

Редни
број
теме

Начин и поступак

Назив наставне

Циљеви наставне теме

теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

4.

специфичности у

п.помоћи како би се спречиле

пружању прве помоћи

компликације

Број часова
по
наставној
теми
6

Методе рада:

код повреде костију и

-монолошко-дијалошка

зглобова.

-метода показивања
-метода практичних

Увежбавање указивања прве помоћи

Стицање знања и

-Прављење плана збрињавања

радова
Облици рада:

код уједа животиња, топлотног удара,

савладавање пружања

повређених

-индивидуални

сунчанице, опекотина, дављења.

прве помоћи код

-Оспособљавање ученика за

-групни

сунчанице, смрзавања,

правилно пружање прве помоћи

-рад у пару

опекотина, удара

код ових стања

струје, уједа

-Извођење закључка о значају

Методе рада:

животиња, дављења.

благовременог указивања прве

-монолошко-дијалошка

помоћи

-метода показивања

5.

6

-метода практичних
радова

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Психологија

316

Разред:II,III,IV.
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар, медицинска сестра-васпитач,козметички техничар,физиотерапеутски техничар.
Број часова 70
Наставник: Недић Весна

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Уводни део

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање са

Ученици ће знати шта је предмет

Oблици рада:

предметом,методама и

психологије,разумеће методолошку

фронтални облик

техникама психологије и

специфичност психологије и биолошку

групни облик

разумевање биолошке

основу

рад у пару

условље- ености и

психичког живота.Разумеће факторе који

развојности психичког

детерминишу развој,и разликоваће

Методе рада:

живота

онтогенезу од филигенезе.

монолошко- дијалошка

Број часова
по
наставној
теми
7

рад на тексту
презентације
демонстративна

2.

Основне психичке појаве

Упознавање са основним

Ученици ће знати како се опажа,учи и

дискусија
Oблици рада:

психичким

kaко се решавају проблеми.Умећe да

фронтални облик

појавама,разумевање

препознају позитивне и негативне ефекте

групни облик

њихове повезаности са

емоција на здравље,знаће

рад у пару

здрављем и болестима и

последице осујећења мотива и

317

37

Редни
број
теме

3.

Назив наставне
теме

Личност

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

подстицање активистичког

најзначајније механизме

Методе рада:

односа према сопственом

одбране.Разумећеутицај

монолошко- дијалошка

развоју.

ставова,интересовања,вредности и

рад на тексту

предрасуда на понашање

презентације

појединца.Знаће комппоненте

демонстративна

здравствених ставова и начине

активна настава

формирања.Усвојиће здравље као своју

метода решавања

Повезивање знања о

вредносну оријентацију.
Ученици ће разумети да је свака личност

проблема
Oблици рада:

основним психичким

посебна и разумеће основне проблеме у

фронтални облик

појавама у везу,кроз

проучавању личности.Разликоваће

групни облик

развојни,динамички и

основне типове личности и различите

рад у пару

структурални приказ

теорије које објашњавају природу

личности.Познавање

личности: Разумеће факторе који утичу

Методе рада:

основних карактеристика

на развој личности и разликоваће врсте и

монолошко- дијалошка

и узрока психичких

узроке психичких поремећаја,као и

рад на тексту

поремећаја.

начине превенције.Знаће карактеристике

презентације

зреле личности.

демонстративна
активна настава
метода решавања

Повезивање стечених

Ученици ће разумети психолошки значај

318

проблема
Oблици рада:

Број часова
по
наставној
теми

15

Редни
број
теме
4.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Особе у социјалној

знања са практичним

комуникације здравтвеног радника са

фронтални облик

интеракцији

аспектима који су значајни

пацијентом. Знаће да избегну

групни облик

за различите профиле.

неспоразуме у

рад у пару

комуникацији,препознавањем извора
неспоразума. Умећe да препознају којим

Методе рада:

групама припадају чиниоце који утичу на

монолошко- дијалошка

формирање група.

рад на тексту
презентације
демонстративна

319

Број часова
по
наставној
теми
11

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Дерматологија (теорија)
Разред:IV4
Образовни профил: Козметички техничар
Број часова : 70
Наставник:

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Поремећај

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

Oблици рада:

пигментације коже

меланогенези

знања

-фронтални облик

Стицање знања о

-показује знање о процесима

-групни облик

хиперпигментацијама,етиологији,

меланогенезе и основним

клиничкој слици и лечењу

поремећајима пигментације коже

Методе рада:

Стицање знања о клиничкој слици

- уме да разликује етиолошки и

-монолошко- дијалошка

,лечењу и етиологији депигментација

по клиничкој слици поремећаје

метода

Стицање знања о тетоважама коже

пигментације

-рад на тексту

-показује знање о терапијама и
третманима поремећаја
2.

Алергијсе дерматозе

Стицање знањао алергијским

пигментације коже
Практична примена стеченог

320

Облици рада:

Број
часова по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

3.

4.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Верукозне дерматозе

Кератодермије

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

реакцијама и типовима

знања о алергијским реакцијама

-фронтални

преосетљивости

и типовима преосетљивости

-групни рад

Стицање знања о клиничкој

- уме да разликује етиолошки и

-рад у пару

слици,изгледу и терапији алергијских

по клиничкој слици алергијске

реакција

реакције

Методе рада:

Стицање знања о алерголошким

-показује знање о терапијама и

-дијалошки метод

тестовима и испитивањима

третманима алергијских реакција

-дискусија

-показује знање о алерголошким

-текстуални метод

Стицање основних знања о

тестовима и испитивањима
Практична примена стеченог

Облици рада:

верукозним дерматозама

знања о верукозним дерматозама

-фронтални облик

Стицање знања о етиологији,

- уме да разликује етиолошки и

-индивидуални

клиничкој слици и лечењу верукозних

по клиничкој слици верукозне

-групни рад

дерматоза

дерматозе
-показује знање о терапијама и

Методе рада:

третманима верукозних

-монолошко- дијалошка

дерматоза

метода

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

-дискусија
Облици рада:

кератодермијама

знања о кератодермијама

-индивидуални рад

Стицање знања о етиологији,

- уме да разликује етиолошки и

-групни рад

клиничкој слици и лечењу

по клиничкој слици

-фронтални рад
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Број
часова по
наставној
теми
8

5

4

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

кератодермија

Број
часова по
наставној
теми

кератодермије
-показује знање о терапијама и

Методе рада:

третманима кератодермија

-израда плаката
- дијалошка
-излагање

5.

Венерична обољења

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

Облици рада :

венеричним обољењима

знања о венеричним обољењима

-фронтални

Стицање знања о етиологији,

- уме да разликује етиолошки и

-групни рад

клиничкој слици,клиничком

по клиничкој слици о венерична

току,лечењу и заштити од венеричних

обољења

обољења

6.

ТБЦ коже

4

Методе рада:
-израда семинарских

-показује знање о терапијама,

радова

третманима и мерама заштите од

-дијалошка метода

венеричних обољења

(дискусија)

Стицање основних знања о ТБЦ-у

Практична примена стеченог

Облици рада:

коже

знања о ТБЦ-у коже

-групни

Стицање знања о етиологији,

- уме да разликује етиолошки и

-фронтални

клиничкој слици и лечењу ТБЦ-а коже

по клиничкој слици ТБЦ коже

-индивидуални

-показује знање о терапијама и
третманима ТБЦ-а коже

322

Методе рада:

5

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

-израда презентације у
групи
-монолошко дијалошка
метода
7.

Пиодермије

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

-текст метода
Облици рада:

пиодермијама

знања о пиодермијама

-фронтални

Стицање знања о етиологији,

- уме да разликује етиолошки и

-групни

клиничкој слици и лечењу пиодермија

по клиничкој слици пиодермија

-рад у пару

-показује знање о терапијама и

Методе рада:

третманима пиодермија

-дијалошка

5

-играње улога
-израда паноа
8.

Невуси

Стицање основних знања о врстама

Практична примена стеченог

Облици рада:

невуса

знања о невусима

-групни

Стицање основних зања о цистама

- уме да разликује различите

-фронтални

Стицање основних знања о

типове невуса

-индивидуални

преканцерозним стањима

-уме да разликује етиолошки и
по клиничкој слици различите

Методе рада:

типове цисти

-израда презентације у

-уме да разликује етиолошки и по

групи
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5

Редни
број
теме

9.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Тумори

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме
клиничкој слици преканцерозна

-монолошко дијалошка

стања

метода

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

-текст метода
Облици рада:

врстама,одликама,настанку,клиничкој

знања о туморима

-индивидуални рад

слици и терапији бенингних тумора

-уме да разликује етиолошки и по

-групни рад

Стицање знања о

клиничкој слици различите

-фронтални рад

врстама,одликама,настанку,клиничкој

типове тумора

слици и терапији малигних тумора

-уме да разликује етиолошки и по

Методе рада:

Стицање осовних знања о

клиничкој слици различите врсте

-израда плаката

ожиљцима,њиховој

ожиљака

- дијалошка

етиологији,клиничкој слици и лечењу
10.

Lupus erythematodes

остваривања наставне

Број
часова по
наставној
теми

9

-излагање

Стицање основних знања о Lupus-у

Практична примена стеченог

Oблици рада:

erythematodes-у

знања о пиодермијама

-фронтални облик

Стицање знања о етиологији,

- уме да разликује етиолошки и

-групни облик

клиничкој слици,току и лечењу Lupus-

по клиничкој слици Lupus

а erythematodes-а

erythematodes

Методе рада:

-показује знање о терапијама и

-монолошко- дијалошка

третманима Lupus-а

метода

erythematodes-а

-рад на тексту
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3

Редни
број
теме
11.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Ериматосквамозне

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

Облици рада:

дерматозе

ериматосквамозним дерматозама

знања о ериматосквамозним

-групни

Стицање знања о етиологији,

дерматозама

-фронтални

клиничкој слици и лечењу

- уме да разликује етиолошки и

-индивидуални

ериматосквамозних дерматоза

по клиничкој слици
ериматосквамозне дерматозе

Методе рада:

-показује знање о терапијама и

-израда презентације у

третманима ериматосквамозних

групи

дерматоза

-монолошко дијалошка

Број
часова по
наставној
теми

4

метода
12.

Варикозитети

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

-текст метода
Облици рада:

варикозитетима

знања о варикозитетима

-групни

Стицање знања о етиологији,

- уме да разликује етиолошки и

-фронтални

клиничкој слици и лечењу

по клиничкој слици варикозитета

-индивидуални

варикозитета

-показује знање о терапијама и
третманима варикозитета

3
Методе рада:
-израда презентације у
групи
-монолошко дијалошка
метода
-текст метода
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Редни
број
теме
13.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА
Целулитис

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних знања о

Практична примена стеченог

Облици рада:

етиологији,изгледу,превенцији и

знања о целулиту

-индивидуални рад

терапији целулита

-уме да разликује типове и

-групни рад

стадијуме целулита

-фронтални рад

-показује знање о терапијама и
третманима целулита

часова по
наставној
теми

2
Методе рада:
-израда плаката
- дијалошка
-излагање
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Број

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Дерматологија (вежбе)
Разред: IV 4
Образовни профил: Козметички техничар
Број часова:90
Наставник:

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Анамнеза,преглед и

Усвајање знања о протоколу

Ученици ће умети да

Облици рада:

постављање дијагнозе у

узимања анамнезе и прегледа

успоставе комуникацију са

-рад у пару

дерматологији

у дерматологији

пацијентом,да пацијента

-индивидуални

Оспособљавање ученика да

припреме за преглед,да

-групнни

применом теоретског знања

асистира при прегледу,да

учествују у доношењу

спроведе ординарну терапију

Методе рада:

дијагнозе у дерматологији

и да упутства о начину

-амбијентална

Оспособљавање ученика да

узимања и апликовања лека у

-демонстрација

уочавају различите

кућним условима

-метод практичних

патолошке промене на

радова

кожи,њихову

-дискусија
327

Број
часова по
наставној
теми

9

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

локализацију,изглед и однос
према нивоу коже
Оспособљавање ученика да
запажају и препознају
карактеристике појединих
дерматоза и њихов однос са
2.

Организација рада у

узрастом и полом
Усвајање знања о

Ученици ће бити упознати са

Облици рада:

дерматолошким

организацији рада у

техникама рада у

-рад у пару

здравственим установама

стационарним,амбулантним

специјализованим

-индивидуални

и лабораторијским условима

лабораторијама и

-групнни

амбулантама при
дерматолошким службама

Методе рада:

9

-амбијентална
-дискусија
-демонстрација
-метод практичних
3.

Рад у лабораторијској

Усвајање знања о

Ученици ће умети да

радова
Облици рада:

служби

козметотерапијским

припреме материјал или

-рад у пару
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24

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

процедурама у третману

инструменте за узимање

-индивидуални

стријаа

материјала за одговарајући

-групнни

Оспособљавање ученика да

препарат и да припреме

применом теоретског знања

препарат за преглед

Број
часова по
наставној
теми

Методе рада:

успоставе правилну

-амбијентална

дијагнозу и одабир третмана

-дискусија

у отклањањ стрија

-демонстрација
-метод практичних

4.

Извођење физикалних

Усвајање знања о

Ученици ће умети да

радова
Облици рада:

процедура у физикалној

техникамаапликације

апликују различите физичке

-индивидуални

лабораторији

физичких агенаса

агенсе,да дају упутсва

-групни

Усвајање знања о захватима

пацијентима како се

-активна настава

који се обављају у

понашати после апликације

-рад у пару

физикалној амбуланти

одређених физичких

Методе рада:

Усвајање знања о

агенаса,да дају упутства о

-амбијентална

дерматозама које козметички

начину примене локалне

-дискусија

техничар третира у

терапије,д дају упутства о

-демонстрација

амбуланти за физикалну

хигијенско-дијететском

-метод практичних

терапију

режиму пацијентима са

радова
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48

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

појединим дерматозама

330

Број
часова по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Дерматологија (блок)
Разред:IV4
Образовни профил: Козметички техничар
Број часова :30
Наставник:

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика остваривања наставне
теме

Поремећај

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

Oблици рада:

пигментације коже

поремећајима пигментације коже

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

пацијената са поремећајем

- групни рад

разликују поремећаје пигментације

пигментације коже

Методе рада:

Оспособити ученике да примене

-монолошко-

знање о терапијама и третманима

дијалошка метода

поремећаја пигментације коже

-дискусија
-демонстрација
-метод практичних
радова
331

Број
часова по
наставној
теми

3

Редни
број
теме
2.

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика остваривања наставне
теме

Алергијсе

Практична примена стеченог знања о

дерматозе

алергијским дерамтозама

Ученици оспособљени да

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

спроводе специјалну негу и

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

терапијеске процедуре код

- групни рад

разликују алергијске дерматозе

пацијената са алергијсим

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

дерматозама

-монолошко-

Број
часова по
наставној
теми

Oблици рада:

и третманима алергијских дерматоза

3

дијалошка метода
-дискусија
-демонстрација
-метод практичних

3.

Верукозне

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

радова
Oблици рада:

дерматозе

верукозним дерматозама

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

пацијената са алергијсим

- групни рад

разликују верукозне дерматозе

дерматозама

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

-монолошко-

и третманима верукозних дерматоза

дијалошка метода
-дискусија
-демонстрација
332

2

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

-метод практичних
4.

Кератодермије

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

радова
Oблици рада:

кератодермијама

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

пацијената са алергијсим

- групни рад

разликују кератодермије

дерматозама

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

-монолошко-

и третманима кератодермија

дијалошка метода

1

-дискусија
-демонстрација
-метод практичних
5.

Венерична

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

радова
Oблици рада:

обољења

венеричним обољењима

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

пацијената са венеричнм

- групни рад

разликују венерична обољења

обољењем

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

Показује знање о мерама

-монолошко-

и третманима венеричних обољења

заштите од венеричних

дијалошка метода
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3

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика остваривања наставне
теме

Ученици усвојили знање о

обољења

Број
часова по
наставној
теми

-дискусија

слици,клиничком току,лечењу и

-демонстрација

заштити од венеричних обољења

-метод практичних
радова

6.

Дерматомитозе

Практична примена стеченог знања о

Oблици рада:

дерматомитозама

Ученици оспособљени да

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

спроводе специјалну негу и

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

терапијеске процедуре код

- групни рад

разликују дерматомитозе

пацијената са

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

дерматомитозама

-монолошко-

и третманима дерматомитоза

дијалошка метода
-дискусија
-демонстрација
-метод практичних

7.

Дерматозоонозе

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

радова
Oблици рада:

дерматозоонозама

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

пацијената са

- групни рад

разликују дерматозоонозе

дерматозоонозама

Методе рада:
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3

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика остваривања наставне
теме

Ученици усвојили знање о терапијама

-монолошко-

и третманима дерматозооноза

дијалошка метода

Број
часова по
наставној
теми
3

-дискусија
-демонстрација
-метод практичних
8.

Атрофија коже

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

радова
Oблици рада:

атрофији коже

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

пацијената са атрофијом

- групни рад

разликују атрофије коже

коже

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

-монолошко-

и третманима атрофија коже

дијалошка метода
-дискусија
-демонстрација
-метод практичних

9.

Пиодермије

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

радова
Oблици рада:

пиодермијама

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

335

3

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика остваривања наставне
теме

по клиничкој слици препознају и

пацијената са пиодермијама

Број
часова по
наставној
теми

- групни рад

разликују пиодермије

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

-монолошко-

и третманима пиодермија

дијалошка метода

3

-дискусија
-демонстрација
-метод практичних
10.

11.

Малигна

Практична примена стеченог знања о

Ученици оспособљени да

радова
Oблици рада:

дерматотоксичка

малигним дерматотоксичним

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

обољења

обољењима

терапијеске процедуре код

-рад у пару

Оспособити ученике да етиолошки и

пацијената са малигним

- групни рад

по клиничкој слици препознају и

дерматотоксичним

Методе рада:

разликују малигно дерматотоксична

обољењима

-монолошко-

Варикозитети

обољења

дијалошка метода

Ученици усвојили знање о терапијама

-дискусија

и третманима малигних

-демонстрација

дерматотоксичних обољења

-метод практичних

Практична примена стеченог знања о

радова
Oблици рада:

Ученици оспособљени да
336

3

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика остваривања наставне
теме

варикозитетима

спроводе специјалну негу и

-индивидуални

Оспособити ученике да етиолошки и

терапијеске процедуре код

-рад у пару

по клиничкој слици препознају и

пацијената са

- групни рад

разликују варикозитете

варикозитетима

Методе рада:

Ученици усвојили знање о терапијама

-монолошко-

и третманима варикозитета

дијалошка метода
-дискусија
-демонстрација
-метод практичних
радова

337

Број
часова по
наставној
теми

3

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Естетска нега(теорија)
Разред:IV 4
Образовни профил: Козметички техничар
Број часова:30
Наставник: Пантелић Ана

Редни
број
теме
1.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Маникир и педикир

Стицање знања о грађи,

-Практична примена стеченог

Oблици рада:

поступци

функцији и обољењимљ

знања

-фронтални облик

нокта,биохемијским и физичким

-Способност успостављања

-групни облик

особинама

правилне дијагнозе и одабира

- индивидуални

Стицање знања о естетској нези

адекватног третмана руку и стопала

Методе рада:

руку и стопала,о примени

- излагање

козметотерапијских

-монолошко- дијалошка

агенаса,апарата и инструмената

метода

Стицање знања о протоколу

-дискусија

естетског третмана и маникира и
педикира

338

5

Редни
број
теме

2.

3.

4.

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

Целулит

Стрије

Исхрана

Стицање знања о

Практична примена стеченог знања

Облици рада:

појму,етиологији и стадијумима

- показује знање о параметрима за

-фронтални

целулита

правилно успстављању дијагнозе

-групни рад

Стицање знања о

-показује знање у осмишљавању

-индивидуални

козметотерапијским

антицелулит третмана

процедурама код целулита

- показује знање о свим

Методе рада:

Стицање знања о савременим

техникама,процедурама и

-монолошко- дијалошка

технологијама и процедурама у

препаратима који се користе у

- излагање

третману целулита

антицелулит третманима

-израда плаката

Стицање знања о

Практична примена стеченог знања

Облици рада:

појму,етиологији и терапији

- показује знање о параметрима за

-фронтални

стрија

правилно успстављању дијагнозе

-групни рад

Стицање знања о

- показује знање о свим

-индивидуални

козметотерапијским

техникама,процедурама и

процедурама код стрија

препаратима који се користе у

Методе рада:

Стицање знања о савременим

третману стрија

-монолошко- дијалошка

технологијама и процедурама у

- излагање

третману стрија

-израда плаката

Стицање знања о хранљивим

Практична примена стеченог знања

339

Облици рада:

5

5

Редни
број
теме

Број часова
Назив наставне
Теме/MОДУЛА

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак

по

остваривања наставне теме

наставној
теми

материјама,основним

- показује знање о основним

-фронтални

принципима исхране

принципима исхране

-индивидуални рад

Стицање знања о поремећајима

- показује знање о основним

-групни рад

у исхрани,терапији

поремећајима у исхрани

-рад у пару

потхрањености и гојазности

-показује знања о велнес програму

Стицање знања о утицају

Методе рада:

исхране на кожу,целулит и

- дијалошка

стрије

-излагање

Стицање знања о велнес

-активна настава

програму

-израда семинарских
радова
-израда презентације у
групи
- израда плаката

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

340

15

Назив предмета: Естетска нега (вежбе)
Разред: IV 4
Образовни профил: Козметички техничар
Број часова :80
Наставник: Пантелић Ана

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Маникир и педикир

Усвајање знања о протоколу

Ученици ће умети да

Облици рада:

поступци

естетског третмана и

успоставе правилну дијагноу

-рад у пару

маникира руку

за примену третмана естетске -индивидуални

Усвајање знања о испекцији

неге руку и стопала

нокта,поремећајима на кожи

Ученици ће умети да изврше

шаке

припрему

Методе рада:

Усвајање знања о припреми

прибора,материјала и

-амбијентална

прибора,материјала,препарата

препарата за третман

-демонстрација

за третман неге руку и

Ученици ће умети да

-метод практичних

стопала

спроведутехнику маникира и

радова

Усвајање знања о

педикира уз декорацију нокта
Ученици ће умети да саставе

Облици рада:

козметотерапијским

индивидуални антицелулит

-рад у пару

процедурама код целулита

програм сходно

-индивидуални

Целулит

341

-групнни

Број
часова по
наставној
теми

20

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Оспособљавање ученика да

успостављеној дијагнози

-групнни

применом теоретског знања

Ученици ће умети да

Методе рада:

успоставе правилну дијагнозу

спроведу технике мануелне и

-амбијентална

и одабир третмана у

апаратурне отклањања

-дискусија

отклањањ целулита

целулита

-демонстрација

Број
часова по
наставној
теми

20

-метод практичних
радова
3.

Стрије

Усвајање знања о

Ученици ће умети да саставе

Облици рада:

козметотерапијским

индивидуални третман за

-рад у пару

процедурама у третману

уклањање стрија према

-индивидуални

стријаа

успостављеној дијагнози

-групнни

Оспособљавање ученика да

Ученици познају све технике

применом теоретског знања

и препарате који се користе у

Методе рада:

успоставе правилну дијагнозу

третману стрија

-израда презентације

и одабир третмана у

у групи

отклањањ стрија

- израда плаката
-дискусија
-метод практичних
радова
342

20

Редни
број
теме
4.

Назив наставне
теме
Исхрана

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усвајање знања о хранљивим

Ученици ће умети да

Облици рада:

материјама,основним

основние принципима

-индивидуални

принципима исхране

исхран примене у формирању -групни

Усвајање знања о

дневног менија

-активна настава

поремећајима у

Ученици ће умети да кроз

-рад у пару

исхрани,терапији

примену знања о основним

Методе рада:

потхрањености и гојазности

принципима исхране објасне

-израда презентације

Усвајање знања о утицају

различите греске и

у групи

исхране на кожу,целулит и

поремећаје у исхрани

- израда плаката

стрије

Ученици познају основ

-дискусија

Усвајање знања о велнес

правила велнеса и третмана у

програму

њему

343

Број
часова по
наставној
теми

20

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Естетска нега (блок)
Разред: IV 4
Образовни профил: Козметички техничар
Број часова : 60
Наставник: Пантелић Ана

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Маникир

Ученици ће успешно моћи да

Oблици рада:

се укључе у рад на

-индивидуални

Усавршавање већ стечених

извршавању професионалних

-рад у пару

знања

задатака неге руку

- групни рад

- о протоколу и поступку

-умети да успоставе

Методе рада:

естетског третмана и

правилну дијагноу за

-монолошко-

маникира руку

примену третмана естетске

дијалошка метода

- о припреми

неге руку

-дискусија

прибора,материјала,препарата

- умети да изврше припрему

-демонстрација

за третман неге руку и

прибора,материјала и

-метод практичних

стопала

препарата за третман
344

радова

Број
часова по
наставној
теми

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

-умети да спроведутехнику
маникира уз декорацију

2.

Педикир

нокта
Ученици ће успешно моћи да

Облици рада:

се укључе у рад на

-рад у пару

Усавршавање већ стечених

извршавању професионалних

-индивидуални

знања

задатака неге стопала

-групнни

- о протоколу и поступку

-умети да успоставе

естетског третмана и

правилну дијагноу за

Методе рада:

педикиру стопала

примену третмана естетске

-амбијентална

- о припреми

неге стопала

-демонстрација

прибора,материјала,препарата

-умети да изврше припрему

-метод практичних

за третман неге стопала

прибора,материјала и

радова

препарата за третман
-умети да спроведу технику
педикира уз декорацију нокта

Усавршавање већ стечених

Ученици ће успешно моћи да

Облици рада:

се укључе у рад на

-рад у пару

извршавању професионалних

-индивидуални

345

12

Редни
број
теме

3.

4.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Целулит

Стрије

знања

задатака третмана целулита

-групнни

- о козметотерапијским

- умети да саставе

Методе рада:

процедурама код целулита

индивидуални антицелулит

-амбијентална

- о примени теоретског знања

програм сходно

-дискусија

у успостављању правилне

успостављеној дијагнози

-демонстрација

дијагнозе и одабиру третмана

- умети да спроведу технике

-метод практичних

у отклањањ целулита

мануелне и апаратурне

радова

отклањања целулита
Ученици ће успешно моћи да

Облици рада:

Усавршавање већ стечених

се укључе у рад на

-рад у пару

знања

извршавању професионалних

-индивидуални

о козметотерапијским

задатака третмана стрија

-групнни

процедурама у третману

- умети да саставе

Методе рада:

стријаа

индивидуални третман за

- израда презентације

о применои теоретског знања

уклањање стрија према

у групи

у успостављању правилне

успостављеној дијагнози

-амбијентална

дијагнозе и одабиру третмана

- познају све технике и

-дискусија

у отклањању стрија

препарате који се користе у

-демонстрација

третману стрија

-метод практичних
радова

346

Број
часова по
наставној
теми

12

6

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Третмани лица

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Усавршавање већ стечених

Ученици ће успешно моћи да

Облици рада:

знања

се укључе у рад на

-рад у пару

- о козметотерапијским

извршавању професионалних

-индивидуални

процедурама различитих

задатака третмана лица

-групнни

типова и стања коже

- умети да примене различите Методе рада:

- о примени различитих

агенсе у третману лица

-амбијентална

агенаса при третману лица

- умети да изврше припрему

-дискусија

- о третманима

клијента и простора за рад

-демонстрација

субпатолошких промена на

- умети да успостави

-метод практичних

кожи,макроскопским

правилну дијагнозу за

радова

карактеристикама,факторима

третман различитих типва и

који их узрокују и о врстама

стања коже и да извржи

субпатолошких појава на

третман

кожи

- да разликује субпатолошких
промена на кожи по
макроскопским
карактеристикама,факторима
који их узрокују и да осмисле

Усавршавање већ стечених

третман истих
Ученици ће успешно моћи да
347

Облици рада:

Број
часова по
наставној
теми

12

Редни
број
теме

6.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Третмани тела

знања о третманима тела

се укључе у рад на

-рад у пару

-о примени различитих

извршавању професионалних

-индивидуални

агенаса у третманима тела

задатака третмана тела

-групнни

- о различитим техникама

- умети да примене различите Методе рада:

масаже тела

агенсе у третману тела

-амбијентална

- о основним условима за

- умети да изврше припрему

-дискусија

извођење процедуре третмана

клијента и простора за рад

-демонстрација

тела,припрема клијента и

- умети да успостави

-метод практичних

простора

правилну дијагнозу за

радова

- о индикацијама и

третман тела и да га изведе

контраиндикацијама у
спровођењу третмана тела

348

Број
часова по
наставној
теми

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
Естетска и декоративна козметика

Разред: IV
Образовни профил: Козметички техничар
Број часова : 60
Наставник: Марија Павловић

Редни
број
теме
I

Назив наставне
теме
Увод у теорију форме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних

Ученици ће знати да формирају

Практично приказивање

естетских критеријума

ставове о уметничким

ликовних елеменат у

и упознавање ученика

вредностима и знати да примене

индивудуалном и

са врстама уметности,

знање из теорије о бојама у

групном раду

теоријом форме и

пракси.

основним ликовним
елементима

349

Број часова
по
наставној
теми
12

Редни
број
теме
II

Назив наставне
теме
Историјски развој шминке и костима

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Разумевање и

Знати ТВ шминку и значај

Теоријско и практично

формирање ставова

светлости за формирање

учење о костиму и

који уважавају

позоришне и ТВ шминке и

шминкању кроз

универзалне естетске

специјалних ефеката и

векове.Гледање

норме

историјског костима.

одговарајућих филмова.

Број часова
по
наставној
теми
11

Индивидуално
приказивање костима
III

IV

Дневна и вечерња шминка

Корективна шминка

Стицање знања о

Разумети и знати применити

путем колаж технике.
Практична вежба

хармоничним

декоративну шминку у

шминкања у зависности

односима шминке у

зависности да ли је дневна или

од теме и облика лица

зависности од доба

вечерња. Знати правилно нанети

дана, старосног доба и

шминку и извршити корекцију

намене.

лица

Стицање знања о

Знати да одреди различите

Практична вежба

облику и

облике лица,њихове

шминкања у зависности

карактеристикама

карактеристике као и начин и

од теме и облика лица.

различитих типова

примена шминкања. Тежња ка

Наставна средства -

лица. Типологија лица

остварењу идеалног типа лица.

табла, креда у боји,

као основа корективне

часопис, филм, шминка.

шминке. Односи

350

13

12

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

светло-тамно као
основни чинилац
V

Oдевање и шминка

форме.
Стицање знања из

Знати првилно применити

Теоријско и практично

уметности и општег

стечена знања у практичном

учење и увежбавање

естетског образовања

раду и у различитим

примене костима и

који ученике усмерава

ситуацијама.

шминке. Техника колаж.

ка уметничким и
естетским
вредностима.

351

12

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Естетска хирургија са негом

теорија

Разред: четврти
Образовни профил: козметички техничар
Наставник: Божовић др Никола

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-упознавање ученика са

-наведе циљеве, методе,

-фронтални

задацима опште хирургије

технике и значај опште

-индивидуални

Општи хирушки принципи, увод у

и дужностима козметичког

хирургије

-монолошка

општу хирургију

техничара

-разликује специфичности и

-дијалошка

-стицање и развијање

карактеристике принципа

знања о принципима

антисепсе и асепсе

антисепсе и асепсе

Наведе циљеве, методе,

-пункције, њихов значај,

технике и значај пункција и

врсте пункција и примена

сукција

у дијагностичке и
терапијске сврхе
-сукције шупљих органа и
дренажа оперативног

352

Број часова
по
наставној
теми

6

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

подручја

Организација хирушког одељења
2.

-упознавање ученика са

-разликују специфичности

-фронтални

организацијом рада на

рада и свих активности на

-групни

хирушком одељењу

хирушком одељењу, као и

-индивидуални

-развијање хуманих

правила рада и понашања на

-монолошка

односа према болеснику

истом

-дијалошка

-препозна значај хуманог

-илустративна

понашања и односа на
психичко стање и опоравак

2

пацијената овог одељења
Нега хирушких болесника
3.

-стицање основних знања
о преоперативној

- наведе циљаве, методе,

-фронтални

припреми и

технике и значај

-групни

постоперативној нези

преоперативне припреме

-индивидуални

болесника, значају и улози

пацијента као и

-монолошка

анестезије, трансфузије и

постоперативне неге

-дијалошка

реанимационих мера код

пацијената код оперативних

-илустративна

оперативних захвата у

захвата у домену естетске и

домену естетске хирургије

реконструктивне хирургије

353

7

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Принципи естетске хирургије, општа
4.

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- упознавање ученика са

-препозна и наведе циљаве,

-фронтални

основним појмовима и

методе, технике и значај

-групни

принципима рада у

појмова и принципа рада у

-индивидуални

естетској хирургији

естетској хирургији

-монолошка

разматрања

-дијалошка

Број часова
по
наставној
теми

2

-илустративна

Трансплантација коже
5.

Режњеви и тубуси
6.

-сагледавање улоге,

-наведе циљаве, методе,

-фронтални

значаја као могућности

технике и значај различитих

-групни

естетско-хирушких

врста трансплантата као и

-индивидуални

захвата у савременој

трансплантата коже

-монолошка

медицини

-препозна значај

-дијалошка

-стицање знања о врстама

постоперативне неге

-илустративна

трансплантата и нези

пацијената са

болесника са

трансплантираном кожом

трансплантираном кожом
-стицање и развијање

- наведе циљаве, методе,

-фронтални

знања о примени разних

технике и значај различитих

-групни

трансплантационох

врста трансплантационих

-индивидуални

метода

метода

-монолошка

354
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4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-указивање ученицима на

-препозна значај хуманог

-дијалошка

значај успелих естетских

понашања и односа на

-илустративна

корекција на психичко

психичко стање и опоравак

стање

пацијената након

Број часова
по
наставној
теми

трансплантације

7.

-упознавање ученика са

-наведе циљаве, методе,

-фронтални

врстама

технике и значај

-групни

Трансплантација других ткива, сем

трансплантација(масног

трансплантације

-индивидуални

коже

ткива, фасције, тетива,

- препозна значај хуманог

-монолошка

нерава, органа)

понашања и односа на

-дијалошка

-развијање хуманог односа

психичко стање и опоравак

-илустративна

према болеснику

пацијената након

-указивање ученицима на

трансплантације
-наведе циљаве, методе,

-фронтални

правилан третман

технике и значај правилне

-групни

болесника са ожиљцима и

неге пацијената са ожиљцима

-индивидуални

келоидима

и келоидима

-монолошка

-упознавање ученика са

- препозна значај хуманог

-дијалошка

психолошким аспектом

понашања и односа на

-илустративна

естетских захвата

психичко стање и опоравак

Ожиљци и келоиди
8.

пацијената након естетских

355

2

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

захвата

Хирушко и хемијско изравњавање коже
9.

-стицање знања о

-наведе циљаве, методе,

-фронтални

дермоабразији(оперативни

технике и значај

-групни

поступак, нега болесника,

дермоабразије

-индивидуални

резултати захвата)

-препозна значај адекватне

-монолошка

-развијање хуманих

преоперативне припреме и

-дијалошка

особина код ученика

постоперативне неге

-илустративна

2

пацијената после
дермоабразије
- препозна значај развоја
хуманог понашања и односа
код самих ученика

Опекотине и смрзотине
10.

-стицање знања о

-наведе врсте и облике

-фронтални

термичким повредама

термичких повреда

-групни

-оспособљавање ученика

- наведе циљаве, методе,

-индивидуални

за указивање прве помоћи

технике и значај прве помоћи

-монолошка

код термичких повреда

код термичких повреда

-дијалошка

-упозавање ученика са

- наведе циљаве, методе,

-илустративна

методама лечења

технике и значај лећења

термичких повреда у

пацијената са термичким

болничким условима

повредама у болничким

356

8

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

условима

Глава
11.

-стицање и развијање

-наведе циљаве, методе,

-фронтални

знања о повредама и

технике и значај естетско-

-групни

деформитетима главе

хирушког лечења пацијената

-индивидуални

-упознавање ученика са

са урођеним и стеченим

-монолошка

туморима главе и лица и

деформитетима главе као и

-дијалошка

третманом истих

обољењима главе и лица

-илустративна

2

- препозна значај хуманог
понашања и односа на
психичко стање и опоравак
пацијената након естетских
захвата

Деформација органа на лицу
12.

-стицање знања о

- наведе циљаве, методе,

-фронтални

деформацијама очних

технике и значај естетско-

-групни

капака и орбиталног

хирушког лечења пацијената

-индивидуални

предела са припремом

са урођеним и стеченим

-монолошка

орбиталне шупљине за

деформитетима орбиталне

-дијалошка

пријем орбитакне протезе

регије, носа и ушију, као и

-илустративна

-указивање ученицима на

обољењима истих

значај естетских захвата

- препозна значај хуманог

на психичко стање

понашања и односа на

357
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

болесника

психичко стање и опоравак

-стицање знања о

пацијената након естетских

урођеним и стеченим

захвата

Број часова
по
наставној
теми

деформитетима носа и
начину хирушко-естетског
збрињавања
-стицање знања о
урођеним, стеченим и
реконструктивним
интервенцијама код
деформација ушне шкољке
и начинима
конзервативног и
оперативног лечења

Лице које стари
13.

- упознавање ученика са

- наведе циљаве, методе,

-фронтални

ригидопластима –чела,

технике и значај естетско-

-групни

образа, врата, очних кпака,

хирушког лечења пацијената

-индивидуални

подбратка

на пољу корективно естетске

-монолошка

-указивање на значај

хирургије

-дијалошка

естетских корекција на

- препозна значај хуманог

-илустративна

358
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Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

психичко стање болесника

Број часова
по
наставној
теми

понашања и односа на
психичко стање и опоравак
пацијената након естетских
захвата

Груди
14.

-стицање знања о

- наведе циљаве, методе,

-фронтални

методама реконструкције

технике и значај естетско-

-групни

дојки и употребе

хирушког и опште-хирушког

-индивидуални

пластичних маса и

лећења урођених и стечених

-монолошка

силикона

деформитета дојки, као и

-дијалошка

-упознавање ученика са

након хирушких интервенција

-илустративна

реконструкцијама код

истих

корозије једњака,

- препозна значај хуманог

гестростома, ентеростома

понашања и односа на
психичко стање и опоравак
пацијената након естетских
захвата

359

3

Редни
број
теме

15.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-стицање знања о

- наведе циљаве, методе,

-фронтални

липектомијама и туморима

технике и значај естетско-

-групни

Реконструктивна хирургија трбушног

трбушног зида и глутеалне

хирушког лечења пацијената

-индивидуални

зида и глутеалног предела

регије

туморима трбушног зида и

-монолошка

глутеалне регије

-дијалошка

Број часова
по
наставној
теми

4

-илустративна

Целулити
16.

-стицање знања о

-наведе циљаве, методе,

-фронтални

анатомији масног ткива,

технике и значај саме

-групни

липектомији или

липосукције и техникама исте

-индивидуални

липосукцији као и о

-монолошка

хирушкој техници

-дијалошка

2

-илустративна

-стицање знања о

- наведе циљаве, методе,

-фронтални

оперативној техници

технике и значај естетско-

-групни

хирушког лечења пацијената

-индивидуални

са недостатком косе

-монолошка

Трансплантација косе
17.

360

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

- препозна значај хуманог

-дијалошка

понашања и односа на

-илустративна

психичко стање и опоравак
пацијената након естетских
захвата

361

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Естетска хирургија са негом-вежбе
Разред: 4/4
Образовни профил: козметички техничар
Наставници: Миросавић Снежана, Белопавловић Мира
Број часова: 60
Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Организација рада на хируршком

-упозна-

-познаје организацију рада на

Групни

одељењу

вање ученика са радом

хируршком одељењу

Индивидуални

на одељењу и

-примењује стечена знања са

Рад у пару

дужностима

теоријске наставе

Монолошко-дијалошка

козметичког техничара

-схвата значај дужности

Илустративна

-стицање знања о

козметичког техничара
-наводи методе хируршке

Групни

значају примене

профилаксе

Индивидуални

асептичних и

-разликује асептичне од

Рад у пару

антисептичних

антисептичних поступака у раду

Метода показивања

поступака у раду

-практично примењује стечена

Демонстративна метода

-стицање и развијање

знања

Метода практичних

мануелних вештина

-активно учествује у

радова

Методе хируршке профилаксе

362

Број часова
по
наставној
теми
2 часа

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

при дезинфекцији и

спровођењу метода хируршке

стерилизацији

профилаксе

Број часова
по
наставној
теми

материјала и
инструмената

3.

Положаји и одржавање личне

-усвајање знања о

-познаје положаје болесника и

Групни

хигијене

значају одржавање

поступке у одржавању личне

Индивидуални

личне хигијене и

хигијене

Рад у пару

промене положаја

-схвата значај одржавања личне

Објашњавање

-развијање практичних

хигијене и промене положаја у

Демонстрација

вештина код ученика

циљу превенције декубитуса

4 часа

-примењује стечена знања уз
помоћ наставника
-самостално обавља поступке у
4.

Техника мерења виталних функција

-стицање знања о

одржавању личне хигијене
-наводи виталне функције и

Групни

значају контроле

њихове нормалне вредности

Индивидуални

виталних функција

-познаје патолошке облике

Рад у пару

-оспособља-

виталних функција

Монолошко-дијалошка

вање ученика за

-практично спроводи мерење

Демонстративна метода

363

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

6.

Завоји

Преоперативна припрема болесника

остваривања наставне
теме

практични рад

5.

Исходи постигнућа ученика

виталних функција и евиденцију

Метода практичних

у температурну листу

радова

-савладавање

-разликује врсте завојног

Групни

технике постављања

материјала

Индивидуални

завоја

-показује практичне вештине

Рад у пару

-развијање хуманог

при постављању разних техника

Илустративна

односа према

завоја

Метода показивања

болеснику

-препознаје знаке лоше

-стицање знања о

постављеног завоја
-наводи фазе преоперативне

Групни

значају правилне

припреме и дужности

Индивидуални

преоперативне

козметичког техничара

Рад у пару

припреме болесника

-разликује припрему хитних од

Монолошко- дијалошка

-развијање мануелних

хроничних хируршких

Демонстрација

вештина при извођењу

болесника

Метода практичних

мед.техничких радњи

-практично спроводи

радова

медицинско-техничке радње у
преоперативној припреми
болесника

364

Број часова
по
наставној
теми

4 часа

4 часа

Редни
број
теме
7.

Назив наставне
теме
Постоперативна нега болесника

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

-оспособља-

-познаје задатке козметичког

Групни

вање ученика за

техничара у постоперативној

Индивидуални

предузимање

нези

Рад у пару

основних поступака у

-активно учествује у

Монолошко-дијалошка

постоперативној нези

постоперативној нези

Демонстрација

и препознавање

спровођењем разних

Метода практичних

постоперативних

медицинско-техничких радњи

радова

компликација

-показује висок степен

-оспособљавање

одговорности у раду

Број часова
по
наставној
теми
8 часова

ученика за практични
8.

Имобилизација

рад
-стицање знања о

-наводи врсте и принципе

Групни

методама транспортне

имобилизације

Индивидуални

и дефинитивне

-практично примењује стечена

Рад у пару

имобилизације

знања са теоријске наставе

Метода објашњавања

-развијање практичних

-разликује поступке

Илустративна метода

вештина при

транспортне од дефинитивне

Метода практичних

постављању

имобилизације

радова.

имобилизационих

-учествује у нези болесника са

средстава

имобилизацијом самосталним
спровођењем разних

365

4 часа

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

медицинско-техничких радњи
9.

Хируршка обрада ране

-усвајање знања о

-познаје врсте дезинфекционих

Групни

хируршкој обради

средстава за обраду ране

Индивидуални

ране

-познаје хируршке инструменте

Рад у пару

-стицање и развијање

и завојни материјал неопходан

мануелне спретности

за рад

Монолошко-дијалошка

при коришћењу

-разликује поступак обраде

Демонстрација

стерилног материјала

инфициране од неинфициране

4 часа

ране
-активно учествује при обради
лакших рана и асистира лекару
при превијању компликованих
рана
10.

Опекотине и смрзотине

-повезивање знања

-показује знање о правилном

Групни

стеченог на теоријској

третману термичких повреда

Индивидуални

настави

-учешће у практичном раду

Рад у пару

-схватање значаја

-развијен висок степен свести о

Метода објашњавања

правилног третмана

значају примене асептичних

Демонстративна метода

термичких повреда у

поступака у раду

Метода практичних

циљу превенције

радова

366

8 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

инвалидности
-стицање практичних
вештина при обради
опекотина и смрзотина

11.

Нега и лечење болесника код

-стицање знања о

-познаје дужности козметичког

Групни

амбулантних операција

оперативним

техничара код оперативних

Индивидуални

захватима из домена

захвата у малој хирургији

Рад у пару

мале хирургије

-асистирање лекару при

Објашњавање

-развијање практичних

спровођењу амбулантних

Метода практичних

вештина код ученика

операција

радова

-практично примењује стечена
знања и показује висок степен
самосталности у раду

367

8 часова

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Естетска хирургија са негом-блок настава
Разред: 4/4
Образовни профил: козметички техничар
Наставници: Миросавић Снежана, Белопавловић Мира
Број часова: 30
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Припрема инструмената и материјала

-стицање знања и

-познаје методе стерилизације

Групни

за стерилизацију и спровођење

практичних вештина

-демонстрира припрему

Индивидуални

стерилизације

при спровођењу мера

материјала за стерилизацију

Рад у пару

асепсе и антисепсе

-активно учешће ученика у

Метода практичних

-развијање мануелне

спровођењу метода асепсе и

радова

спретности

антисепсе

Број часова
по
наставној
теми
6 часова

-самостално примењује методе
2.

Увежбавање техника спровођења

-оспособља

контроле стерилизације
-познаје дужности козметичког

Групни

опште и специјалне неге болесника

вање ученика за

техничара у посматрању

Индивидуални

на одељењу за пластичну и

спровођење опште и

болесника

Рад у пару

реконструктивну хирургију

специјалне неге

-демонстрира начине апликације

Демонстрација

-развијање хуманог

лека

Метода практичних

368

6 часова

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

односа према

-практична примена стечених

болеснику

знања у непосредном раду са

Број часова
по
наставној
теми

радова

болесником
-поштовање етичког кодекса у
раду
3.

Увежбавање техника превијања

-повезивање знања са

-познаје врсте

Групни

лакших рана и асистирање лекару

теоријском наставом

инструмената,хируршког рубља

Индивидуални

при превијању компликованих рана

-развијање мануелних

и завојног материјала

Рад у пару

вештина при обради

-поштује принципе асепсе и

Илустративна

ране

антисепсе у раду

Практична примена

6 часова

-активно учешће ученика при
превијању
- самостална практична примена
4.

Превијање и спровођење опште и

-стицање мануелне

стечених знања
-наводи поступке у првој

специјалне неге болесника са

спретности при

помоћи код опекотина

Индивидуални

опекотинама

превијању болесника

-прати рад у превија-

Рад у пару

са опекотинама

лишту

Метода практичних

-примена стечених

-практично спроводи методе

радова

знања у практичне

прве помоћи код опекотина и

сврхе

спроводи терапијске процедуре

369

Групни

6 часова

Редни
број
теме

5.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Спровођење неге

Сагледавање значаја и

-објашњава поступке у нези

Групни

трансплантата,режњева и тубуса

могућности примене

болесника са разним

Индивидуални

естетско-хируршких

трансплантатима

Рад у пару

захвата

-поштује асептичне и

Демонстрација

антисептичне поступке у раду

Монолошко-дијалошка

-практична примена стечених

Метода практичних

знања и висок степен

радова

самосталности у раду.

370

Број часова
по
наставној
теми

6 часова

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета : фиксна протетика-теорија
Разред:IV/5
Образовни профил : зубни- техничар
Број часова: 60
Наставник:др Марија Васковић

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме
Горњи фронтални фасетирани мост

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Оспособљавање

-познавање општих појмова

Облици рада:

ученика за израду

фасетираног моста

-фронтални облик

горњег фасетираног

-разумевање примене

-групни облик

бочног моста

фасетираног моста

Методе рада:
-монолошко-дијалошка
метода

371

Број часова
по
наставној
теми
6

Редни
број
теме
2.

3.

4.

5.

Назив наставне
теме
Фронтални фасетирани мост

Крилни мост

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Стицање основних

- познавање општих појмова

Облици рада:

знања о фронталном

фасетираног моста

-фронтални облик

фасетираном мосту

-уочити значај и редослед

-групни облик

Оспособљавање за

израде фронталног фасетираног

-индивидуални

израду моста

моста

Методе рада:

-теоретска примена знања у

- дискусија

моделовању фасетираног моста

-излагање

Усвајање знања о

-репродукција дефиниције

Облици рада:

значају и начину

крилни мост

-фронтални облик

израде крилног моста

-препознавање фаза у изради

-индивидуални

моста

Методе рада:

-примена знања ученика у

-монолошко-дијалошка

Циркуларни мост из једног комада и

Оспособљавање

изради крилног моста
- познавање општих појмова

метода Облици рада:

више делова

ученика у изради

циркуларног моста

-рад у пару

циркуларног моста

-уочавање фаза и поступна

-групни облик

израда циркуларног моста

Методе рада:

-примена знања у изради моста

-дискусија

Стицање основних

- познавање општих појмовао

-рад на тексту
Облици рада:

знања о зглобним

зглобним везама

-фронтални облик

везама које се користе

-делови и подела зглобних веза

-групни облик

Зглобне везе код фиксних мостова

372

Број часова
по
наставној
теми
6

4

6

4

Редни
број
теме

6.

7.

8.

Назив наставне
теме

Привремени мост

Керамичке круне

Керамички мостови

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

код фиксних

-планирање и поставка зглобних

Методе рада:

протетских радова

веза

-монолошко-дијалошка

Усвајање знања о

- савлађивање општих појмова о

метода
Облици рада:

моделовању и изради

привременом мосту

-фронтални облик

привременог моста

-препознавање фаза у изради

-индивидуални

привременог моста

Методе рада:

-примена знања у изради моста

-дискусија

Оспособљавање

-репродукција дефиниције

-излагање
Облици рада:

ученика у изради

керамичке круне

-фронтални облик

керамичких круна

-познавање поступка израде

-групни облик

керамичке круне

Методе рада:

-примена теоретског знања у

-монолошко-дијалошка

изради керамичке круне

метода

Оспособљавање

-познавање општих појмова о

Облици рада:

ученика у изради

керамичком мосту

-фронтални облик

керамичких мостова

-препознавање фазе израде

-групни облик

керамичког моста

Методе рада:

-примена теоретског знања у

-дијалошка метода

изради керамичког моста

-израда презентације у
групи

373

Број часова
по
наставној
теми

4

5

5

Редни
број
теме
9.

Назив наставне
теме
Метал- керамика

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Оспособљавање

- познавање општих појмова о

Облици рада:

ученика за израду

метал керамици

-фронтални облик

метал-керамичких

-препознавање фаза израде и

-групни облик

радова

поштовање редоследа израде

-индивидуални

метал керамичког моста

Методе рада:

Број часова
по
наставној
теми
12

-монолошко-дијалошка
метода
10.

Материјали који се користе за израду

Стицање основних

-познавање материјала у израдо

-излагање
Облици рада:

метал-керамичких радова

знања о материјалима

метал керамичких мостова

-фронтални облик

који се користе у

-примена материјала

-рад у пару

изради метал

Методе рада:

керамичких радова

-монолошко-дијалошка

4

метода
11.

Апарати који се користе за израду

Оспособљавање

-препознавање апарата у

-дискусија
Облици рада:

круница и мостова

ученика у руковању

протетици

-фронтални облик

апаратима који се

-примена апарата

-индивидуални

користе у

Методе рада:

стоматолошкој

-монолошко-дијалошка

протетици

метода
-излагање

374

4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Фиксна протетика-вежбе
Разред:IV
Образовни профил:зубни техницар
Број часова: 150
Наставник:Ђорђевић Сања,Миличић Александра

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Отисак и модел за израду
1.

металокерамицке круне

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Савладавање технике

Развијање мануелних

Облици рада:

иѕливана отиска и

спретности и практицна

-индивидуални

припрема радног

реализација принципа израде

-групни

модела

отисака за метало керамицке

Метода рада:

круне

-демонстрација
-дијалог
-методапрактичног рада

375

Број часова
по
наставној
теми

15

Редни
број
теме

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Упознавање ученика

-Показивање практичног знња

Облици рада:

са значајем и улогом

при моделовању

-индивидуални

металокерамицких

металокерамицких круна

-групни

надокнадаи

-развијање мануелних

Метода рада:

надокнада припремлјеном радном

савладаванје технике

спретности

-демонстрација

моделу

израде

Моделоване металокерамицких

Број часова
по
наставној
теми

15

-дијалог
-метода практичног рада

3.

Упознавање ученика

-практична примена знања из

Облици рада:

Улаганје востаног модела у

са техником улаганја

области моделације круница

-индивидуални

ватросталну масу,термицка припрема

модела у ватросталну

-групни

кивете,топлјенје метала и ливенје

масу

Метода рада:

15

-демострација
-дијалог
Оспособљавање и

-развијање мануелних

упознавање ученика са

спретности у раду

Облици рада:

техником и

-испољавање практицног знања

-индивидуални

инцизалне боје,нјихово пеценје и

принципима слаганја

из области метал керамике

-групни

глазиранје

керамике

Наносенје опакера,дентинске и
4

Метода рада:
-демонстрација

Упознавање ученика

-практицна примена знања са

376

-дијалог
Облици рада:

60

Редни
број
теме

5

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

са израдом

нагласком на металкерамику

-индивидуални

циркуларногмоста и

-развијање мануелне спретности

-групни

моста(горнег и донег)за

развијање мануелне

и прецизности ураду

Метода рада:

металкерамику

спретности у раду

Моделованје у воску циркуларног

-метода практичног рада
-дијалог
-демонстрација

377

Број часова
по
наставној
теми
45

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Фиксна протетика(блок настава)
Разред:четврти
Образовни профил:Зубни техничар
Број часова:30
Наставник:Актив зубног смера

Редни
број
теме

1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Разумевање начина израде

Облици рада:

Оспособљавање за

мостова

Индивидуални

израду моста ,као и

-Усвајање теор.и пр.знања и

Групни

Горњи и доњи фронтални фасетирани

увежбавање рада са

израда мостова уз помоћ

мост

материјалима

наставника

Методе рада:

-Самост.израда мостова и

Метод практичног рада

примена стечених знања у

Демонстрација

пракси и животу,као и учешће у

дијалог

Стицање знања о

групном раду
Разумевање начина израде

Облици рада:

циркуларним

мостова

Индивидуални

378

Број часова
по
наставној
теми

18

Редни
број
теме

2.

Назив наставне
теме

Циркуларни мостови

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

мостовима и

-Усвајање теор.и пр.знања и

оспособљавање за

израда мостова уз помоћ

њихову комплетну

наставника

Методе рада:

иѕраду

-Самост.израда мостова и

Метод практичног рада

примена стечених знања у

Демонстрација

пракси,као и учешће у групном

Дијалог

раду

објашњавање

379

Број часова
по
наставној
теми

Групни
12

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Парцијална протеза-теорија

Разред: IV/5
Образовни профил: Зубни техничар
Наставник: др Јасмина Јовановић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Отисак и модел за парцијалну

Указати на значај

протезу;

познавања врсте
отисака и њихових

1.

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

-

Упознати израду

Облици рада:

анатомског отиска
Упознати израду

-фронтални облик

-

функционалног отиска

разлика; Значај

Број часова
по
наставној
теми

-активна настава
Методе рада:

анатомског и

Објашњавање,Слободан

функционалног отиска

разговор, дискусија

9

за добру протезу

2.

Ретенциони и стабилизациони

Научити разлику

систем парцијалне протезе;

-

Обезбедити факторе

Облици рада:

између ретенције и

ретенције и

-фронтални облик

стабилизације као и

стабилизације при

-активна настава

њихов значај за добру

изради

Методе рада:

пацијалну протезу

Објашњавање,Слободан
разговор, дискусија

380

15

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

остваривања наставне
теме

Примена паралелометра у мобилној

Научити делове

протетици;

паралелометра као и

-фронтални облик

значај његове примене

-активна настава

у мобилној протетици

Методе рада:

3.

Применити паралелометар

Начин и поступак

Број часова
по
наставној
теми

Облици рада:
4

Објашњавање,Слободан
Међувилични односи код крезубих

Указати на значај

-испратити све фазе

разговор, дискусија
Облици рада:

пацијената;

тачно одређеног

одређивања међувиличних

-фронтални облик

мођувиличног односа

односа

-активна настава

4.

5.

и начин одређивања

Методе рада:

истог

Објашњавање,Слободан

Поставка зуба и моделација

Научити правила за

Правилно постављање

разговор, дискусија
Облици рада:

парцијалне протезе у воску;

правилну поставу зуба

зуба и моделација

-фронтални облик

и моделовање свих

протезе

-активна настава

-

анатомских детаља, а

Методе рада:

све у циљу лакшег

Објашњавање,Слободан

привикавања

разговор, дискусија

пацијента на
протетску
рехабилитацију

381

2

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Процес киветирања и

Указати на значај

полимеризације парцијалне протезе;
6.

Исходи и стандарди постигнућа
ученика
-

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Правилно поступити

Облици рада:

познавања начина

при свим фазама

-фронтални облик

киветирања и

киветирања и

-активна настава

полимеризације

полимеризације протезе

Методе рада:

парцијална протезе

Објашњавање,Слободан

Обрада и полирање парцијалне

Научити све фазе

Правилно поступити при свим

разговор, дискусија
Облици рада:

протезе;

обраде и полирања

фазама обраде и полирања

-фронтални облик

7.

Репаратура парцијалне протезе;

8.

као и инструменте са

-активна настава

којима се постижу

Методе рада:

најбољи резултати

Објашњавање,Слободан

Указати на значај

Правилно одрадити све

разговор, дискусија
Облици рада:

правилно урађене

фазе репаратуре

-фронтални облик

репаратуре, као и

протезе

-активна настава

-

начин израде

Број часова
по
наставној
теми

2

2

Методе рада:
Објашњавање,Слободан

Скелетирана протеза;
9.

Указати на особине

-правилан план и израда

разговор, дискусија
Облици рада:

максимално

скелетиране протезе

-фронтални облик

редуковане протезе,

-активна настава

као и на

Методе рада:

специфичности у току

Објашњавање,Слободан

382

16

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи и стандарди постигнућа
ученика

њене израде

10.

Атечмени, телескоп круне и

Упознати ученике са

фрезоване круне;

Начин и поступак
остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

разговор, дискусија
-

Правилна примена

Облици рада:

основним

атечмена , телескоп

-фронтални облик

карактеристикама и

круна и фрезованих

-активна настава

начином примене

круна

Методе рада:

поменутих елемената

Објашњавање,Слободан
разговор, дискусија

383

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Парцијална протеза,вежбе
Разред:IV
Образовни профил Зубни техничар
Број часова :
Наставник: Сања Петровић,Ана Миљевић

Редни
број
теме
1.

2.

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми
35

Отисак и модели за парцијалну

Упознавање ученика

-Препознавање отисака за

Облици

протезу

са методама и

парц.протезу и изливање уз

рада:Индивидуални,групни

отисним масама које

помоћ наставника

Метод рада:

се користе у

-Примена отисних материјала

Дијалог,демонстрација

рехабилитацији

и самостално изливање

крезубих пацијената

радних модела за израду

Ретенципони и стабилизациони

Упознавање ученика

парцијалне протезе
-Препознавање ретенционих

Облик рада:

систем парцијалне протезе

са сврхом израде

система и рад са жицом уз

индивидуални,групни

жичаних елемената

помоћ наставника

Метод рада:

-Савијање жичаних кукица на

Дијалог,демонстрација

ретенционим зубима уз

384

25

Редни
број
теме

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

примену општих принципа
3.

Примена паралелометра у

Оспособити ученике

израде
-Препознавање делова

мобилној протетици

за извођење радова

паралелометра

Тимски,индивидуални

уз примену

-Практична примена знања о

Метод рада:

паралелометра и

деловима и примени

Метод практичног рада,дијалог

савладавање технике

паралелометра у зубној

паралелисања

протетици

Облик рада:

5

-Самосталан рад на
4.

5.

Међувилични односи код

Упознавање ученика

паралелометру
-Уочавање разлике измељу

Облик рада:

крезубих пацијената

са клиничком фазом

загр.шаблона крезубе и

Групни,индивидуални

одређивања

беззубе вилице

Метод рада:

међувиличних

-Правилна израда

Дијалог,демонстрација,практични

односа

зазагрижајних шаблона код

рад

Оспособљавање

крезубих пацијената и

ученика са техником

узимање међувиличних

израде загрижајног

односа

Поставка вештачких зуба и

шаблона
Оспособити ученике

-Одабир одговарајућих

Облик рада:

моделовање протезе у воску

за поставку

акр.зуба уз помоћ наставника

Индивидуални,групни

акрилатних зуба уз

-Примена општих принципа

Метод рада:

примену општих

и поставка акрилатних зуба

Практични рад,дијалог

385

15

20

Редни
број
теме

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

принципа

уз успостављање оклузије са
антагонистима
-Самосталан рад на реалним

6.

7.

Процес киветирања и

Оспособити ученике

моделима
-Улагање востаних модела уз

Облик рада:

полимеризације акрилата

да самоостално

помоћ и надзор наставника

Групни,индивидуални

киветирају протезе

-Познавање нових материјала

Метод рада:

уз примену принципа

и њихова правилна примена

Дијалог,активна

двостраног

-Полимеризована парцијална

настава,практични рад

киветирања

протеза уз поштовање и

Обрада и полирање парцијалне

Оспособити ученике

примену термичког про
-Обрада и полирање модела

Облик рада:

протезе

за обраду и

уз помоћ и надзор наставника

Индивидуални рад,групни рад

полирање парцијалне

-Познавање нових материјала

Метод рада:

протезе

и њихова правилна примена

Демонстрација,практични рад

-Самостална обрада и
полирање парцијалне протезе
уз поштовање и примену
термичког процеса
-Обрађене и исполиране
акрилатне протезе уз
правилну употребу микро

386
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5

Редни
број
теме

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

мотора и полир мотора
8.

Репаратура парцијалне протезе

Савладавање технике

-Препознавање врсте

Облик рада:

репаратуре

рапаратуре у мобилној

Индивидуални рад,групни рад

плоче,кукице и зуба

протетици

Метод рада:

-Разумевање значаја

Демонстрација,практични рад

5

прецизности у репарацији
парц.протезе и правилна
употреба нових материјала
-Успешно урађена репаратура
плоче,зуба и кукице са
аутополимеризујућим
9.

Конструкција скелетиране

Упознати ученике са

акрилатом
-Препознавање разлике

протезе

фазама израде

између класицне и

Индивидуални рад,групни рад

скелетиране протезе

скелетиране протезе

Метод рада:

-израда модела уз помоћ

Демонстрација,практични рад

Облик рада:

5

наставника
-самостално Изливен
основни модел за дублирање
10.

Дублирање основног модела

Упознавање ученика

и његова припрема
-Препознавање осмовног и

Облик рада:

са новим

дублир модела у мобилној

Групни,индивидуални

387

5

Редни
број
теме

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

зуботехничким

протетици

Метод рада:

материјалом

-Разумевање значаја

ДИјалог,демонстрација

Оспособити ученике

прецизности у процесу

за поступак

дублирања и правилна

дублирања

употреба нових материјала
-Издублиран модел и
припремљен за

11.

Процес израде скелетиране

Оспособити ученике

инпрегнацију,самостално
-препознавање воскова у

Облик рада:

конструкције у воску

за израду скелета у

жици и анализа у групи

Групни,индивидуални

воску и упознавање

-схватање значаја

Метод рада:

са значајем правилне

прецизности у раду на

ДИјалог,демонстрација

технике моделације

дублир моделу

15

-моделација воштане
конструкције уз помоћ
наставника
-Измоделован воштани скелет
уз примену технике
адаптације воштаних кукица
12.

Завршни поступак у изради

Упознати ученике и

и моделације
-Препознавање материјала и

Облик рада:

скелетиране протезе

оспособити за

фаза рада у заврсавању

Индивидуални,групни

388

5

Редни
број
теме

Број
Назив наставне

Циљеви наставне

теме

теме

Исходи постигнућа ученика

Начин и поступак остваривања

часова по

наставне теме

наставној
теми

завршни поступак

скелетиране протезе

Метод рада:

улагања и ливења

-Рад уз помоћ наставника

Дијалог,демонстрација,практични

скелета

приликом улагања,ливења и

рад

обраде скелета
-Уложен воштани скелет у
ватросталну масу и његово
ливење
150

389

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Парцијална протеза,блок
Разред:IV
Образовни профил Зубни техничар
Број часова:30
Наставник: Сања Петровић,Ана Миљевић

Редни
број
теме
1.

2.

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Изливање модела,анализа и

Да ученици излију

-уме да репродукује начин

Успостављање

планирање протезе и кукица

радне моделе и уз

израде модела и анализе

корелације теоретске и

помоц паралелометра

-овладао је основним моторним

пратичне наставе

изврше анализу будуце

способностима и уз помоћ

примена стеченог знања

протезе и ретенционих

наставника врши анализу

о начину израде модела

зуба

-Разуме у целини и самостално

као и правилну примену

Овладавање техником

излива и анализира моделе
-Дефинише делове загрижајне

паралелометра
Израда загрижајних

израде загрижајних

шаблоне

шаблона и

шаблона

-приступа изради загр.шаблона

успостављање везе

уз помоћ наставника

између теорије и праксе

Израда загрижајних шаблона

-Самостално примењује стечено

390

Број часова
по
наставној
теми
6.

6.

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

Број часова
по
наставној
теми

знање о примени и изради
загрижајних шаблона

3.

Поставка зуба и савијање кукица

Одабир одговарајућих

-усвојено основно знање о

Успостављање

акрилатних зуба и

начину савијања кукица и

корелације између

савијање кукица

одабиру зуба

теорије и примене у

-Уз помоћ наставника савија

практичној настави

6.

кукице на ретенционим зубима
-Разуме и самостално савијуа
кукице и поставља зубе

4.

5.

Моделација протезних плоча

Усвајање знања о

-Моделација протезних плоча уз

Корелација између

начину моделовања

помоћ наставника

теорије и практичне

протезних плоча и о

-Примена стеченог знања и

наставе и овладавање

важности исте за

самостална моделација

мануелне спретности у

будућу протезу

протезних плоча

моделацији протезних

Улагање у кивету и полимеризација

Усвајање знања о

-усвојено основно знање о

плоча
Успостављање

акрилата

начину улагања у

начину улагања у кивету

корелације између

391

6.

6.

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Начин и поступак
Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

остваривања наставне
теме

кивету и

-Разуме и самостално улаже у

теорије и примене у

полимеризација

кивету

практичној настави

акрилата

392

Број часова
по
наставној
теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета: Ортодонтски апарати -теорија
Разред: IV/5
Образовни профил: Зубни техничар
Број часова : 60
Наставник: др Јасмина Јовановић
Број
Редни
број
теме

Назив наставне
теме

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања

ученика

наставне теме

часова
по
наставн
ој теми

Раст и развој лобање, лица, вилица и

Указати на значај

Препознати развојне

Облици рада:

зуба;

познавања раста и

фазе

-фронтални облик

1.

развоја оро-

-активна настава

фацијалног система, а

Методе рада:

све у циљу правилног

Објашњавање,Слободан разговор,

плана и ортодонтске

дискусија

терапије
Неправилности у ортодонцији;

2.

Потребно је да

Препознати пазличите

Облици рада:

ученици усвоје

неправилности

-фронтални облик

основна знања о

-активна настава

врстама и особинама

Методе рада:

393

15

Број
Редни
број
теме

Назив наставне

Циљеви наставне теме

теме

Исходи постигнућа

Начин и поступак остваривања

ученика

наставне теме

неправилности
Коса раван;

Практично

дискусија
Облици рада:

познавања особина

применити

-фронтални облик

косе равни а све у

стечена знања

-активна настава

цињу правилне израде

из косе равни

Методе рада:

Указати на значај

3.

Објашњавање,Слободан разговор,
-

апарата
Апарати и врсте померања зуба;
4.

дискусија
Облици рада:

познавања садржаја

одговарајуће

-фронтални облик

наведене теме у циљу

апарате и

-активна настава

планирања

њихову

Методе рада:

одговрајуће

примену

Објашњавање,Слободан разговор,

Препознати

дискусија
Облици рада:

-

Покретни и фиксни ортодонтски

ортодонтске терапије
Усвајање нових

апарати;

садржаја а све уциљу

одговарајуће

-фронтални облик

правилне ортодонтске

апарате и

-активна настава

терапије

њихову

Методе рада:Објашњавање,Слободан

примену

разговор, дискусија

5.

-

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

по
наставн
ој теми
18

7

Објашњавање,Слободан разговор,
Препознати

Указати на значај

часова

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма
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9

Назив предмета:Ортодонски апарати,вежбе
Разред:IV
Образовни профил Зубни техничар
Број часова:120
Наставник: Сања Петровић,Марија Васковић
Редни

Број
Назив наставне

број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

теме
1.

Млечни и стални зуби

Упознавање ученика са

-Препознавање разлике

основама ортопедије вилице

између млечних и сталних

и зуба

зуба уз помоћ наставника
-Уоћава самостално разлике у
зубицима и врши анализу

Облици рада:

8

Групни,индивидуални
Метод рада:
Дијалог,демонстрација

-Стварање подстицаја за рад и
индикације ортодонских
апарата код деформитета зуба
2.

Анатомски отисак

Савладавање технике

-Излива ан.отисак уз помоћ

правилног изливања радног

наставника

модела и соклирање

-Самосатално излива отиске и
анализира исте

395

Облици рада:
Активна
настава,групни,индивидуални

8

Редни

Број
Назив наставне

број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

теме
-Практична примена стеченог
знања о начину изливања
модела и њихово соклирање
3.

Жичани елементи

Оспособљавање ученика за

-Препознавање основа

израду жичаних елемената и

савијања жичаних елемената

схватање значаја истих у
ортодонцији

-Самостално савијање
жичаних елемената
-Примена жичаних

Методе рада:
Демонстрација,дијалог
Облици рада:

24

Групни,индивидуални
Метод рада:
Дијалог,демонстрација

ортодонских елемената
устоматологији
4.

Активатор-моноблок

Савладавање технике

-Препознавање основа израде

комплетне израде моноблока

моноблока
-Самостална израда
моноблока и жичаних
елемената
-Примена жичаних
ортодонских елемената и
моноблока устоматологији
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Облици рада:
Тимски,индивидуални
Метод рада:
Практични рад,дијалог

10

Редни

Број
Назив наставне

број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

Начин и поступак

часова по

остваривања наставне теме

наставној
теми

теме
5.

Активни апарати

Оспособљавање ученика за

-Препознавање основа израде

израду и фиксирање жичаних

акт.апарата у ортодонцији

елемената и
шрафова,полимеризација,обр
ада и полирање апарата

-Самостална израда
акт.апарата
-Правилна примена и израда
активноих ортодонских

Облици рада:

10

Индивидуални,рад у
пару,групни
Метод рада:
Дијалог,практични рад

апарата.Поставка жичаних
елемената и шрафова.
60
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Поступак остваривања прописаних наставних планова и програма

Назив предмета:Ортодонтски апарати, блок
Разред:IV
Образовни профил Зубни техничар
Број часова: 60
Наставник: Сања Петровић, Марија Васковић
Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

теме

теме
1.

остваривања наставне

Израда постоља за моделе-

Да ученици овладају

-уме да репродукује начин

Успостављање

соклирање

техником постављања

израде постоља модела

корелације теоретске и

модела у постоље,
соклирају моделе

-овладао је основним моторним
способностима и уз помоћ
наставника соклира моделе
-Разуме у целини и самостално
излива и израђује соклу
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пратичне наставе
примена стеченог знања
о начину израде модела
као и изради постоља

Број часова
по
наставној
теми
6.

Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

теме

теме
2.

Савијање жичаних елемената

остваривања наставне

Овладавање техником

-Дефинише делове жичаних

Израда жичаних

савијања жичаних

елемената

елемената и

елемената

-приступа изради кукица уз
помоћ наставника

Број часова
по
наставној
теми
24.

успостављање везе
између теорије и праксе

-Самостално примењује стечено
знање о примени и изради
кукица

3.

Моноблок

Практична израда

-усвојено основно знање о

Успостављање

моноблока

начину израде моноблока

корелације између

-Уз помоћ наставника израђује
моноблок

6.

теорије и примене у
практичној настави

-Разуме и самостално приступа
изради моноблока

4.

Активни ортодонтски апарати са

Овладавање техником

-Поставка шрафа и наливање
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Корелација између

12.

Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

теме

теме
шрафом

наливања активног
ортодонтског апарата
и правилна поставка
шрафа

5.

Коса раван

акрилата уз помоћ наставника
-Примена стеценог знања и
самостална поставка шрафа на
активном ор. апарату

Вестибуларна плоча

изради активног ор.
апарата

израде косе равни

начину израде косе равни

корелације између
практичној настави

-Поседује основна знања о

Корелација између

основним принципима

начину израде вест. Плоче

теорије и практичне

плоче

изради вес. Плоче
-разумевање и самостална
примена стеченог знања у
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6.

теорије и примене у

Усвајање знања о

-Уз помоћ наставника приступа

теми

мануелне спретности у

Успостављање

израде вестибуларне

наставној

наставе и овладавање

-усвојено основно знање о

косу раван

по

теорије и практичне

Примена и начин

-Разуме и самостално израђује

6.

остваривања наставне

Број часова

наставе и овладавање
техником израде
вестибуларне плоче

6.

Редни

Начин и поступак

Назив наставне
број

Циљеви наставне теме

Исходи постигнућа ученика

теме

остваривања наставне
теме

теме
изради вестибуларне плоче
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Број часова
по
наставној
теми

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)

402

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм слободних активности ( секција )

Назив предмета: енглески језик
Разред: трећи
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, педијатријска сестра,физиотерапеутски,фармацеутски зубни техничар
Наставник: Оливера Косанић

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/модула

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

1.

Holidays

Групни,интерактивна,усмерена на садржај

3

2.

School life

Колективни, дијалошка

2

3.

Art

Групни, интерактивна, усм. на задатак

4

4.

Stories

Колективни, индивидуални, усм.на задатак

6

5.

Food

Групни, интерактивна, усм.на задатк

4

6.
7.

Science
Free time and hobbies

Групни, интерактивна, усм.на задатак
Индивидуални, дијалошка, усм.на садржај

3
3

8.

Sport

Групни, интерактивна, усм.на задатак

5

9.

Culture

Групни, индивидуални, усм.на задатак

4
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм слободних активности (секција)

КРАЉЕВО
Назив предмета:

ликовна култура

Разред: сви заинтересовани ђаци са ликовним талентом
Образовни профил: /
Наставник: Марија Павловић
Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1

Кoнституисaњe сeкциje и дoгoвoр o врeмeну и нaчину рaдa

Разговор и писање плана рада у зависности од

2

2

-

Практичан рад - Изрaдa скицa (слoбoдaн избoр)

најављених активности
Рaд тeмпeрaмa и вoдeним бojaмa (слaгaњe бoja

4

3

-

Teриjскo и практично упoзнaвaњe сa фoтoгрaфиjoм

Рад са фотоапаратом

4

4

-

Припрeмa и избoр тeмa и тeхникa зa рaдoвe сa тeмoм-

Све ликовне технике доступне ученицима

8

Рад темпером

4

Живoт и рaд Св. Сaвe
-

Клaсификaциja, припрeмa и пoстaвкa излoжбe сa тeмoм
Св. Сaвa, у сaрaдњи сa Истoриjскoм сeкциjoм

5

-

Импрeсиoнистички нaчин сликaњa

404

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
6

-

прeглeд фoтoгрaфиja и укaзивaњe нa вaжнe мoмeнтe

Рад фотоапаратом, компијутером, пројектором

4

7

Пoсeтa излoжбaмa у Нaрoднoм музejу и гaлeриjи Влaдислaв

Посета институцијам културе у зависноти која

4

8

Maржик
Селекција радова за завршну изложбу

изложба је на репертоару
Прегледавање и избор најуспешнијих радова

2

9

Поставка школске изложбе

Распоређивање радова на школским паноима

3
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм слободних активности (секција)

Назив предмета: српски језик и књижевност, литерарна секција
Разред: I
Образовни профил: медицинска сестра- техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра- васпитач, козметички техничар, зубни
техничар
Наставник: Милица Милетић
Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

Организовање секције

Дијалошка метода

1

2.
3.

Разговор о актуелној књижевној теми
Стваралаштво књижевности старог века

Рад на тексту,дијалошка метода
Рад на тексту,дијалошка,монолошка

1
2

4.
5.

Народна књижевност
Стваралачки литерарни покушаји

Дијалошка,монолошка
монолошка

2
1

6.
7.
8.

Анализа примера различите обраде једног мотива
Говор и његова стилска функција
Карактеристике локалног говора

монолошка
Дијалошка,монолошка
Дијалошка,монолошка

2
1
1

9.
10.

Читање и анализа приказа(критике)
Позоришна представа(посета,разговор)

монолошка
дијалошка

2
2

11.
12.

Стваралачки покушај –приказ позоришног комада
Читање и анализа приказа

Дијалошка
Монолошка,рад на тексту

1
1

13.

Израда темата о Св.Сави

монолошка

5
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Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
14.

Из књижевне радионице:

-дијалошка,монолошка

5

15.

Актуелне књижевне теме

дијалошка

1

16.

Савремени писци

дијалошка

2

17.

Лирика хуманизма и ренесансе

дијалошка,монолошка

2

19.

Прозни и поетски текстови о жени

дијалошка,монолошка

1

20.

Живот и дело песника по избору

дијалошка,монолошка

1

21.

Стваралачки покушај по угледу на изабраног писца

монолошка

2

22.

Читање изабраних текстова

дијалошка,монолошка

2

23.

Стваралачки покушај:вест,чланак

дијалошка,монолошка

1

24.

,извештај,репортажа,критика
Слободан избор тема

дијалошка,монолошка

4

25.

Драматизација прозног текста

дијалошка,монолошка

1

14.

Из књижевне радионице:

-дијалошка,монолошка

5

15.

Актуелне књижевне теме

дијалошка

1

16.

Савремени писци

дијалошка

2

17.

Лирика хуманизма и ренесансе

дијалошка,монолошка

2

19.

Прозни и поетски текстови о жени

дијалошка,монолошка

1

20.

Живот и дело песника по избору

дијалошка,монолошка

1

21.

Стваралачки покушај по угледу на изабраног писца

монолошка

2

22.

Читање изабраних текстова

дијалошка,монолошка

2

23.

Стваралачки покушај:вест,чланак

дијалошка,монолошка

1

407

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
,извештај,репортажа,критика
24.

Слободан избор тема

дијалошка,монолошка

4

25.

Драматизација прозног текста

дијалошка,монолошка

1
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм слободних активности (секција)

Назив предмета: српски језик и књижевност ,литерарна секција
Разред:II,III,IV
Образовни профил: медицинска сестра-техничар,физиотерапеутски техничар,зубни техничар,фармацеутски техничар
Наставник: Милетић Милица

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

Организовање секције

Дијалошка метода

1

2.

Разговор о актуелној књижевној теми

Рад на тексту,дијалошка метода

1

3.

Стваралаштво А.П.Чехова

Рад на тексту,дијалошка,монолошка

1

4.

Доситеј Обрадовић-просветитењски рад и значај

Дијалошка,монолошка

1

5.

Стваралачки литерарни покушаји

монолошка

1

6.
7.

Анализа примера различите обраде једног мотива
Говор и његова стилска функција

монолошка
Дијалошка,монолошка

1
1

8.

Карактеристике локалног говора

Дијалошка,монолошка

1

9.

Читање и анализа приказа(критике)

монолошка

1

10.

Позоришна представа(посета,разговор)

дијалошка

1

11.

Стваралачки покушај –приказ позоришног комада

Дијалошка

1

12.

Читање и анализа приказа

Монолошка,рад на тексту

1

13.

Израда темата о Св.Сави

монолошка

1
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Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
14.

Из књижевне радионице:Стваралаштво Иве

-дијалошка,монолошка

1

15.

Андрића;Стваралаштво М.Црњанског
Актуелне књижевне теме

дијалошка

1

16.

Савремени писци

дијалошка

1

17.

Лирика Д.Максимовић

дијалошка,монолошка

1

18.

Припремање ученика за такмичење према пропозицијама

дијалошка

1

19.
20.

Културно –просветне заједнице
Прозни и поетски текстови о жени
Живот и дело песника по избору

дијалошка,монолошка
дијалошка,монолошка

1
1

21.

Стваралачки покушај по угледу на изабраног писца

монолошка

1

22.

Читање изабраних текстова

дијалошка,монолошка

1.

23.

Стваралачки покушај:вест,чланак

дијалошка,монолошка

1

24.

,извештај,репортажа,критика
Слободан избор тема

дијалошка,монолошка

1

25.

Драматизација прозног текста

дијалошка,монолошка

1

26.

Слободан избор тема

рад на тексту

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Новинарска секција

Назив предмета: српски језик и књижевност
410

Разред:II, III,IV
Образовни профил: медицинска-сестра техничар,педијатријска-сестра техничар,зубни техничар,фармацеутски техничар
Наставник:Јелена Вељовић
Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

теме
1.

Број
часова

Формирање новинарске секције

Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

2

2.

Функционални стилови,увиђање специфичности

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

2

3.

новинарског стила
Анализа одабраних новинарских текстова

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

2

Формирање тематских група унутар

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

секције,подела конкретних задужења,стално

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка

4.

праћење квалитета текстова,анализа и
5.

усавршавање
Избор текстова за школске новине,анализа и

Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

6.

сугестије
Припрема за штампу

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

3

7.

Сарадња са осталим секцијама у школи

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

5

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив активности: сеција Црвеног крста
Разреди: 1/1, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/5
Образовни профили:медицинска сестра-техничар, педијатријска сестра-техничар, зубни техничар, фармацеутски техничар
Наставник:Миросавић Снежана
Редни

Назив активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

број активности
1.

Обележавање Светског дана срца

Организација акције;мерење крвног притиска

2 часа

2.

Безбедност деце у саобраћају-трка за срећније

грађанима
Предавање о безбедности деце у

3 часа

3.

детињство
Обележавање Европског дана борбе против

саобраћају;обезбеђивање трке
Израда и подела флајера

2 часа

4.

трговине људима
Едукативне радионице-промоција хуманих

Извођење радионица

2 часа

5.

вредности
Предавања о превенцији болести зависности

Предавања ученицима основних и средњих

3 часа

6.

Републичка акција добровољног давалаштва

школа
Организација и вођење евиденције добровољних

3 часа

7.

крви
Обележавање Светског дана борбе против сиде

даваоца
Предавања,подела флајера на градским улицама

1 час

8.

Акција-„Један пакетић-много љубави“

Извођење приредбе;подела новогодишњих

2 часа

9.

Припрема екипа Прве помоћи

пакетића
Увежбавање начина указивања прве помоћи код

10 часова

повређених и оболелих

412

10.
11.

Општинско такмичење екипа Прве помоћи
Обележавање недеље Црвеног крста

Учешће у такмичењу из Прве помоћи
Показна вежба из Прве помоћи

413

5 часова
2 часа

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм слободних активности (секција)

КРАЉЕВО

Назив предмета: Секција за хумане односе међу људима
Разред: I, II
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, зубни техничар, медицинска сестра-васпитач,
козметички техничар

Наставник: Недић Весна, Вукићевић Санда
Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

Ментална хигијена (значај, принципи)

Излагање наведене теме и дискусија

3

2.

Стрес - стратегије превладавања

Излагање наведене теме и дискусија

6

3.

Толеранција, стереотипи, дискриминација

Излагање наведене теме и дискусија

4

4.

Поремећени односи у породици и њихов утицај на партнерске

Излагање наведене теме и дискусија

3

5.

односе
Хуманизација односа између мушкараца и жена,

Излагање наведене теме и дискусија

2

6.
7.

равноправност полова
Психичка и физичка зрелост у доба адолесценције
Планирање породице, значај прихватања улоге свога пола -

Излагање наведене теме и дискусија
Излагање наведене теме и дискусија

3
3

8.

основа срећног брака
Посета саветовалишту за младе и Црвеном крсту

Организовање предавања, трибина, групних

8

9.

Шта треба у себи мењати

разговора
Дискусија

2

414

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
∑ 34

415

Програм слободних активности (секција)-рецитаторска
Назив предмета:српски језик и књижевност
Разред:I,II,III и IV
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар, физиотерапеутски техничар, медицинска сестраваспитач

Наставник:

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

Конституисање рецитаторске секције

Договор са ученицима

2

2.

Изражајно читање одабраних текстова

Облик рада :индивидуални,фронтални,групни

2

Методе рада:дискусија,демонстративна,рад на
3.

Вежбање акцената,интонације,паузе и темпа

тексту
Облик рада :индивидуални,фронтални,групни

2

Методе рада:дискусија,демонстративна,рад на
4.

5.

Утврђивање песничких врста,фигура хоризонталне

тексту
Облик рада :индивидуални,фронтални,групни

осе,функционисање говорних константи у спрегу,интонација

Методе рада:дискусија,демонстративна,рад на

поетских садржаја на примерима

тексту

Читање пригодних садржаја о Светом Сави

Облик рада :индивидуални,фронтални,групни
Методе рада:дискусија,демонстративна,рад на
тексту

416

3

2

Редни
број
теме
6.

7.

8.

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

Припремање ученика за такмичење рецитатора према

Облик рада :индивидуални,фронтални,групни

4

пропозицијама Културно-просветне заједнице

Методе рада:дискусија,демонстративна,рад на

Слушање снимака уметника рецитатора,уношење у тајне

тексту
Облик рада :индивидуални,фронтални,групни

лепог говора

Методе рада:дискусија,демонстративна,рад на

Настављање припрема за школско и међуопштинско

тексту
Облик рада :индивидуални,

такмичење рецитатора

Методе рада:дискусија,демонстративна,рад на текс

417

3

5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм слободних активности (секција)

Назив предмета: Библиотечка секција
Разред I,II III,IV
Образовни профил:
Наставник: Кричковић-Соколовић Мирјана

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

Формирање секције

Испитивање интересовања ученика методом

1

2.

Организовање литерарних радова на тему Добрица Ћосић и

разговора
Метода разговора (дијалошка), усмерена на садржај

2

3.

његово стваралаштво
Упознавање са основним библиотечким појмовима

и рад на задату тему
Метода показивања (очигледност и активност)

1

4.

Предлагање набавке нових књига

Усмено излагање (образлагање)-дијалошка метода

1

5.

Обележавање светског Дана борбе против сиде

Презентација ученика, дискусија

2

6.

Свети Сава-школска слава

Метода рада на тексту (графички и писмени радови,

2

Санирање оштећених књига

излагање на паноу)
Метода разговора (дијалошка); слободан разговор

2

Насиље у школи и ван ње

(узајамни
Метода рада на тексту (графички и писмени радови,

2

Упознавање са књижевним опусом Достојевског

излагање на паноу)
Усмено излагање, објашњавање, метода разговора

2

Здрава исхрана

(дискусија-супротстављање мишљења)
Тимски, метода рада на тексту (графички и писмени

2

7.
8.
9.
10.

418

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
радови, презентација)
11.
12.

Обележавање Дана школе

Колективни, усмерен на задатак; приказивање филма

2

Припрема стручне литературе за матуранте

(очигледност)
Дијалошка , херуистички разговор (откривање);

1

проналажење стручне литературе.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Прва помоћ (секција)

КРАЉЕВО
Назив предмета: Прва помоћ
Разред: I , II, III

Образовни профил: медицинска-сестр тех., педијатријска-сестра тех., зубни техничар, фармацеутски техничар
Наставник: Драгана Рончевић , Светлана Букумира, Гордана Виријевић
Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

Утврђивање стања свести повређеног,оболелог лица.Бесвесно

Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

2.

стање. Преглед од главе до пете.Бочни кома положај
Кардиопулмонална реанимација

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

3.

Поремећаји свести,потрес мозга,ЕПИ напад,мождани

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

4.

удар,тровање лековима и алкохолом,хипер и хипогликемија
Крварење,заустављање крварења,унутрашње

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

5.

крварење,ампутација,шок
Крварење,заустављање крварења,унутрашње

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

6.

крварење,ампутација,шок
Повреде костију и зглобова и имобилизација

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

Краш и бласт повреде,повреде можданог стабла,трбушне и

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

грудне дупље

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка

7.

420

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
8.

Прва помоћ код срчаног удара,можданог удара,уједа змије,пса

Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

9.

и разних инсеката
Такмичење екипа прве помоћи

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару

6

Методе рада:демонстрација,дијалошка,монолошка

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм слободних активности (секција)

КРАЉЕВО
Назив предмета: Прва помоћ
Разред:први,други и трећи

Образовни профил: медицинска сестра-техничар
Наставници Белопавловић Мира,Виријевић Гордана,Божовић Весна
Редни
број
теме
1.

2.

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

Утврђивање стања свести повређеног,оболелог лица.Бесвесно

Групни,индивидуални ,рад у пару

стање,преглед од главе до пете,бочни кома полођај

Демонстрација,вежбање и увежбавање ,презентација

6

Кардиопулмонална реанимација

Групни,рад у пару,индивидуални

6

Демонстрација,вежбање и
увежбавање,разговор,објашњавање,презентација

421

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
3.

Крварење,заустављањекрварења,унутрашње

Групни,индивидуални,рад у пару

6

4.

крварење,ампутација,шок
Повреде костију и зглобова

Презентација,демонстрација,објашњавање
Групни,индивидуални,рад у пару

6

5.

Потрес мозга,епи напад,мождани удар,тровање

Демонстративна,монолошко дијалошка метода,
Групни,индивидуални,рад у пару

лековима,алкохолом,хипер и хипогликемија,срчани

Монолошко

удар,сунчаница,топлотни удар,ујед змије,пса и разних

дијалошка,демонстративна,објашњавање

инсеката
Такмичење екипа прве помоћи

Групни и индивидуални,рад у пару

6.

422

6

6

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм слободних активности (секција)

КРАЉЕВО
Назив предмета: Верска настава
Разред: 3.

Образовни профил: Мед. сестра тех., фарм. тех., педијатријска сестра тех., физиотерапеут тех.,зубни тех.
Наставник: Костадиновић Драгана

Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
Васкрсење Христово
1.

Облици рада:
индивидуални, фронтални, групни

10

Методе рада:
Исус Христос као нови Адам
2.

дискусија, демонстрација, рад на текту
Облици рада:
индивидуални, фронтални
Методе рада:
хеур. разгковор, рад на тексту

423

8

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм слободних активности (секција)

КРАЉЕВО
Назив предмета:

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Разред:1.2.3.4
Образовни профил:
Наставник:СТОЛИЋ ЈЕЛЕНА
Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

ОСНОВЕ ВОКАЛНЕ ТЕХНИКЕ

-вежбе интонације,вокализе,певанје на нетралан

4

2.

ВОКАЛНА МУЗИКА

слог
-демонстрација песама домаћих и страних

12

аутора,химне,вокално извођење индивидуално,у
3.

ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

групи и хорски
-увежбавање инструменталних деоница класичне

11

4.

КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

музике,солистички,дуо,трио и у виду ансамбла
-вокално-инструментално извођење током

3

Светосавске приредбе и Дана школе.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм слободних активности (секција)

КРАЉЕВО

Назив предмета: Секција за превенцију болести зависности
Разред: 1/4
Образовни профил: сви
Наставник: др Горица Радичевић
Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
1.

Програмирање рада на превенцији зависности од

Израда плана

2

2.

дувана,наркоманије и алкохолизма
Ментално здравље и како га сачувати

Посета саветовалишту за младе по групама

2

3.

Зависност од никотина,последице уживања

Предавање,анкета,израда плаката,презентација

4

4.

Зависност од алкохола,последице,превенција

ученика
Предавање,анкета,формирање вршњачког тима

4

5.

Каракретистике малолетничке деликвенције

Предавање,вршњачки едукатори

4

6.
7.

Садативи и наркотици,штетно дејство на организам
Дрога и здравље људи

Дискусија,израда плаката
Анкета,анализа анкете,израда плаката

2
3

8.

Пружање помоћ родитељима у препознавању болести зависности

Предавање,демонстрација,тестирање

3

9.

Обучавање ученика за указивање прве помоћи код акутних

Демонстрација

3

10.

последица зависности
Однос друштва према болестима зависности ( добри и лоши

Дискусија,изложба,дијалог

2

11.

примери)
Штетни утицаји свих облика зависности на репродуктивно

Дискусија

1

здравље
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Редни
број

Тема активности

Начин и поступак остваривања активности

Број часова

теме
12.

Болести зависности и малолетничка деликвенција

Предавање

2

13.

Зравствено васпитни рад на превенцији алкохолизма,наркоманије

Предавање,изложба,презентација ученика

3

и зависности од дувана
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Драмска секција

Назив предмета: српски језик и књижевност
Разред:,II, III,IV
Образовни профил: медицинска сестра-техничар.,фармацеутски техничар,медицинска сестра-васпитач,зубни техничар, физиотерапеутски техничар
Наставник:Љиљана Ракић
Редни
број
теме

Тема активности
1.

Формирање драмске секције

2.

Припремање изабране
драме за извођење новогодишње представе

3.

Припрема програма за прославу Св.Саве-школске
славе

4.

Припрема програма за прославу Дана школе

5.

Извођење припремљене представе у школи

6.

Сарадња са осталим секцијама у школи

Начин и поступак остваривања активности
Облици рада: у групи,индивидуални,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
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Број
часова
2
12
4
12
3
2

ДОПУНСКА НАСТАВА
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм допунске наставе

Назив предмета:Српски језик и књижевност
Разред: I
Образовни профил: медицинска сестра- техничар, фармацеутски техничар, медицинска сестра- васпитач, козметички техничар, зубни
техничар
Наставник: Милица Милетић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Број часова
Начин и поступак остваривања наставне теме

по наставној

Рад на тексту,решавање књижевних проблема

теми
5

Увод у проучавање књижевности
Монолошко-дијалошка
Књижевност старог века

рад на тексту,решавање књижевних проблема

5

Монолошка,дијалошка

5

2.
3.

Средњовековна књижевност

рад на тексту
Монолошка,дијалошка

4.
5.

Народна књижевност

рад на тексту,

Хуманизам и ренесанса

дискусија
Монолошка,дијалошка
рад на тексту,
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5

5

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Број часова
Начин и поступак остваривања наставне теме

теми
дискусија
Монолошка,дијалошка

6.

по наставној

4

Барок и класицизам

рад на тексту,

Лектира

дискусија
Монолошка,дијалошка

5

8.

Језик

рад на тексту
Монолошка,дијалошка

5

9.

Култура изражавања

рад на тексту, решавање граматичких проблема
Рад на тексту,решавање проблема,писани

5

7.

радови
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм допунске наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета:

математика

Разред:први
Образовни профил: медицинска сестра техничар, фармацеутски техничар, каозметички техничар, физиотерапеутски техничар
Наставник: Јелена Видић, Марко Матовић, Радованка Вукосављевић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

Вектори

Дијалошка метода илустративно демонстративна ;

2

2.

Реални бројеви

фронтални облик рада
Дијалошка метода ; фронтални облик рада

3

3.

Пропорционалност

Дијалошка метода ; фронтални облик рада

5

4.

Рационални алгебарски изрази

Дијалошка метода ; фронтални облик рада

5

5.

Геометрија

Дијалошка метода илустративно демонстративна ;

5

Линеарне једначине и неједначине и системи

фронтални облик рада
Дијалошка метода ; фронтални облик рада

5

6.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм допунске наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета:

математика

Разред:први
Образовни профил: медицинска сестра васпитач, зубни техничар, педијатријска сестра техничар
Наставник: Јелена Видић, Марко Матовић, Радованка Вукосављевић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

Вектори

Дијалошка метода илустративно демонстративна ;

2

2.

Тригонометрија

фронтални облик рада
Дијалошка метода илустративно демонстративна ;

3

3.

Логика и скупови

фронтални облик рада
Дијалошка метода ; фронтални облик рада

2

4.

Реални бројеви

Дијалошка метода ; фронтални облик рада

2

5.

Пропорционалност величина

Дијалошка метода ; фронтални облик рада

4

6.

Рационални алгебарски изрази

Дијалошка метода ; фронтални облик рада

4

7.

Изометријске трансформације

Дијалошка метода илустративно демонстративна ;

2

Линеарне једначине и неједначине и системи

фронтални облик рада
Дијалошка метода ; фронтални облик рада

4

8.
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Редни
број
теме
9.

Назив наставне
теме или наставне јединице
Хомотетија и сличност

Начин и поступак остваривања наставне теме
Дијалошка метода илустративно демонстративна ;
фронтални облик рада
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Број часова по
наставној теми
2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм допунске наставе

Назив предмета: Анатомија и физиологија
Разред: први
Образовни профил:медицинска сестра-тех., медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски тех., фармацеутски тех., зубни тех.
Наставник: Божовић др Никола

Редни
број

Назив наставне

Број часова
Начин и поступак остваривања наставне теме

по наставној

Организација човечијег тела

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонстративна

теми
1

II

Телесне течности и крв

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустративна

3

III

Локомоторни систем

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонстративна

8

IV

Кардиоваскуларни систем

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонстративна

5

V

Респираторни систем

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонстративна

2

VI
VII

Дигестивни систем и терморегулација
Ендокрини систем и дојка

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонстративна
фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна

2
2

VIII

Урогенитални систем

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонстративна

3

IX

Нервни ситем

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна

8

X

Систем рецепторних органа-чула

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонстративна

1

теме
I

теме или наставне јединице
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм допунске наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета: ХЕМИЈА
Разред: први
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Драгана Пашић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме или наставне јединице
Врсте супстанци

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

-фронтални облик
-индивидуални облик

1

Методе рада:
-монолошко
- дијалошка метода
-рад на тексту
2.

Структура супстанци

Облици рада:
-фронтални
-рад у пару
-проблемски
Методе рада:
-дијалошки метод
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2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

-демонстрација
3.

Хемијске везе

-израда задатака
Облици рада:
-фронтални облик

3

-рад у пару
Методе рада:
-монолошко- дијалошка метода
-дискусија
-демонстративна
-илустративна
4.

Хемијске реакције

-израда задатака
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-излагање

5.

Дисперзни системи

-израда задатака
Облици рада:
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3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме
-индивидуални рад

Број часова по
наставној теми
3

-групни рад
-фронтални
Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-излагање
-активна настава
6.

Киселине, базе,соли

-изрда задатака
Облици рада:
-индивидуални рад

3

-групни рад
-фронтални
Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-решавање проблема
-израда задатака
7.

Оксидо-редукционе реакције

Облици рада:
-индивидуални рад
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2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

-групни рад
-фронтални
Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-излагање
8.

Периодни систем елемената

-демонстративна
Облици рада:
-индивидуални рад

1

-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-израда задатака
9.

Водоник

-демонстративна
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
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1

Редни
број
теме
10.

Назив наставне
теме или наставне јединице
Елементи 1. групе

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

Облици рада:
-индивидуални рад

1

-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-демонстративна
11.

Елементи 2. групе

-рад у лабораторији
Облици рада:
-индивидуални рад

1

-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
12.

Прелазни метали

-демонстративна
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
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1

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме
-демонстративна
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Број часова по
наставној теми

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм допунске наставе

Назив предмета: енглески језик
Разред: I
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, васпитач, физиотерапеутски технничар, зубни техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
Теме/модула

Начин и поступак остваривања наставне теме

Времена

Дијалошка, индивидуални, колективни

Пасив

Дијалошка, индивидуални, колективни

Индиректни говор

Дијалошка, индивидуални, колективни

Вокабулар

Дијалошка, индивидуални, колективни

Вокабулар

Дијалошка, индивидуални, колективни

Број часова
по наставној
теми
1
5

2.

8

3.

5

4.

4

5.

3
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм допунске наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета: математика
Разред: други

Образовни профил: медицинска сестра- техничар, медицинска сестра - васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар
Наставник: Јелена Видић, Марко Матовић

Редни
број
теме
1.
2.

3.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

Тригонометрија

Дијалошка метода илустративно демонстративна ;

7

Степеновање и кореновање

фронтални облик рада
Дијалошка метода ; фронтални и индивидуални

7

Комплексни бројеви

облик рада

Квадратна једначина

Дијалошка метода илустративно демонстративна ;

Квадратна функција

фронтални облик рада

5

Квадратна неједначина
Системи квадратних једначина
4.

5.

Ирационалне једначине
Експоненцијалне функције и једначине

Дијалошка метода ; фронтални и индивидуални

Логаритамске функције и једначине

облик рада

Полиедри

Дијалошка метода илустративно демонстративна ;
фронтални облик рада
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5

3

Редни
број
теме
6.

Назив наставне
теме или наставне јединице
Обртна тела

Начин и поступак остваривања наставне теме
Дијалошка метода илустративно демонстративна ;
фронтални облик рада

443

Број часова по
наставној теми
3

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм допунске наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета: Биологија (допунска настава)
Разред: II

Образовни профил: Општи смер, Медицинска сестра – васпитач, Физиотерапеут, Зубни техничар
Наставник: Данијала Кужић
Редни
број
теме
1.

2.

3.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Биологија развића

Симетрија животиња и животињска ткива

Морфологија и систематика бескичмењака

444








Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Илустративно-демонстративна метода
Хеуристички разговор
Индивидуални рад
Групни рад







Монолошко-дијалошка
Дискусија
Илустративно-демонстративна метода
Индивидуални рад
Групни рад






Илустративно-демонстративна метода
Анализа цртежа
Монолошко-дијалошка
Групни рад

Број часова по
наставној теми

15

3

7

Редни
број
теме
4.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме






Морфологија и систематика кичмењака

445

Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Хеуристички разговор
Групни рад

Број часова по
наставној теми

5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм допунске наставе

Назив предмета: Микробиологија са епидемиологијом
Разред: II
Образовни профил: медицинска сестра-тех., педијатријска сестра-тех., мед.сестра-васпитач, козметички техничар, физиотер.тех.,
фармацеутски техничар, зубни техничар
Наставник: Радичевић др Горица
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме /модула

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

Морфологија и структура бактерија

Фронтални и индивидуални; дијалошка, дискусија

2

2.

Инфекција и заразна болест

Фронтални и индивидуални и групни; дијалошка,

2

3.

Имунитет

дискусија
Фронтални и индивидуални и групни; дијалошка,

4

4.

Специјална бактериологија

дискусија
Фронтални и индивидуални и групни; дијалошка,

2

5.

Медицинска вирусологија

дискусија
Фронтални и индивидуални и групни; дијалошка,

2

6.

Медицинска паразитологија

дискусија
Фронтални и индивидуални и групни; дијалошка,

2

7.

Медицинска микологија

дискусија
Фронтални и индивидуални и групни; дијалошка,

1

дискусија
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм допунске наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета: Здравствена нега
Разред:други

Образовни профил: медицинска сестра- техничар, медицинска сестра- васпитач
Наставник:
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

Посматрање болесника

групни, индивидуални

6

2.

Посматрање излучевина,узимање и слање биолошког

демонстрација, метод показивања, дијалошка
групни, индивидуални

6

3.

материјала на преглед
Задаци мед. сестре-техничара у припреми и извођењу

демонстрација, метод показивања, вежбање
групни, индивидуални

6

терапијских процедура

демонстрација, метод показивања, вежбање,

4.

Задаци мед. сестре- техничара у припреми и извођењу

дијалошка
групни, индивидуални

6

5.

дијагностичких процедура
Исхрана болесника

демонстрација, метод показивања, вежбање
групни, индивидуални

6

демонстрација, метод показивања, вежбање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм допунске наставе

Назив предмета: енглески језик
Разред: трећи
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, педијатријска сестра,фармацеутски техничар,физиотерапеутски техничар,зубни техничар
Наставник: Оливера Косанић, Весна Милетић

Редни
број
теме

Назив наставне
Теме/модула

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

1.

Чланови

Колективни, усмерена на задатак

3

2.

Вокабулар

Колективни, усмерена на задатак

3

3.

Инфинитив перфекта

Фронтални, индивидуални ,у пару, усмерена на

6

Жеље

задатак
Фронтални, индивидуални, колективни, усмерена на

5

5.

Пасивно стање

задатак
Колективни, усмерена на задатак

4

6.
7.

Индиректан говор
Садашњи трајни перфекат

Колективни, усмерена на задатак
Фронтални, директна, усмерена на задатак

3
3

8.

Погодбене реченице

Колективни, усмерена на задатак

4

9.

Герундијум-Инфинитив

Колективни, у пару, усмерена на задатак

4

4.
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм допунске наставе

Назив предмета: ХЕМИЈА
Разред:

III

Образовни профил:
Наставник:

Редни
број
теме
1.

Зубни техничар

Јелена Вукосављевић

Назив наставне
теме или наставне јединице
Увод у органску хемију

Начин и поступак остваривања наставне теме
Облици рада:

Методе рада:

-фронтални облик

-монолошко

-индивидуални облик

- дијалошка метода

Број часова по
наставној теми

1

-рад на тексту
2.

3.

Алкани и циклоалкани

Алкени и диени

Облици рада:

Методе рада:

-фронтални

-дијалошки метод

-рад у пару

-демонстрација

-проблемски
Облици рада:

-израда задатака
Методе рада:

-фронтални облик

-монолошко-

-рад у пару

дијалошка метода
-дискусија
-демонстративна
-илустративна
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2

3

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

-израда задатака
4.

Алкини

Облици рада:

Методе рада:

-индивидуални рад

-израда огледа у лабораторији

-групни рад

- дијалошка

-фронтални

-излагање

3

-израда задатака
Методе рада:
5.

6.

Ароматични угљоводоници

Халогени деривати угљоводоника

Облици рада:

-израда огледа у лабораторији

-индивидуални рад

- дијалошка

-групни рад

-излагање

-фронтални

-активна настава

Облици рада:

-изрда задатака
Методе рада:

-индивидуални рад

-израда огледа у лабораторији

-групни рад

- дијалошка

-фронтални

-решавање проблема

2

2

-израда задатака
7.

Алкохоли и феноли

Облици рада:

Методе рада:

-индивидуални рад

-израда огледа у лабораторији

-групни рад

- дијалошка

-фронтални

-излагање
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2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

-демонстративна
8.

9.

Етри

Алдехиди и кетони

Облици рада:

Методе рада:

-индивидуални рад

- дијалошка

-групни рад

-израда задатака

-фронтални

-демонстративна

Облици рада:

Методе рада:

-индивидуални рад

- дијалошка

-групни рад

-излагање

2

2

-фронтални

10.

11.

Карбоксилне киселине и деривати

Облици рада:

Методе рада:

карбоксилних киселина

-индивидуални рад

- дијалошка

-групни рад

-демонстративна

-фронтални

-рад у лабораторији

Облици рада:

Методе рада:

-индивидуални рад

- дијалошка

-групни рад

-излагање

-фронтални

-демонстративна

Органска једињења са азотом
Органска једињења са сумпором

451

1

1

Редни
број
теме
12.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Хетероциклична једињења

Начин и поступак остваривања наставне теме

Облици рада:

Методе рада:

-индивидуални рад

- дијалошка

-групни рад

-излагање

-фронтални

-демонстративна

452

Број часова по
наставној теми

1

ДОДАТНА НАСТАВА

453

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм додатне наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета: Биологија (додатна настава)
Разред: II
Образовни профил: сви смерови
Наставник: Данијала Кужић
Редни
број
теме
1.

2.

3.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Биологија развића

Симетрија животиња и животињска ткива

Морфологија и систематика бескичмењака

454








Монолошко-дијалошка
Презентација
Дискусија
Хеуристички разговор
Индивидуални рад
Групни рад







Монолошко-дијалошка
Семинарски рад
Илустративно-демонстративна метода
Индивидуални рад
Групни рад






Илустративно-демонстративна метода
Израда паноа
Монолошко-дијалошка
Групни рад

Број часова по
наставној теми

8

2

9

Редни
број
теме
4.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме





Морфологија и систематика кичмењака
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Монолошко-дијалошка
Посета акваријуму
Хеуристички разговор
Групни рад

Број часова по
наставној теми

6
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Програм додатне наставе

КРАЉЕВО
Назив предмета: Латински језик
Разред:први
Образовни профил: сви профили
Наставник:Каличанин Ружица
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

ИМЕНИЦЕ И ПРИДЕВИ ПРВЕ ИЛИ А ДЕКЛИНАЦИЈЕ

ПРЕДАВАЊЕ

2

2.

ИМЕНИЦЕ И ПРИДЕВИ ИИ ДЕКЛИНАЦИЈЕ

ПРОВЕРА ЗНАЊА

2

3.

ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА АКТИВА ГЛАГОЛА СВЕ

//////////////

4

4.

ЧЕТИРИ КОЊУГАЦИЈЕ
ИМЕНИЦЕ И ПРИДЕВИ ИИИ ДЕКЛИНАЦИЈЕ-

ПРЕДАВАЊЕ И ПРОВЕРА ЗНАЊА

6

5.

ПАРИСYЛЛАБА ЕТ ИМПАРИСYЛАББА
ИМЕНИЦЕ ГРЧКОГ ПОРЕКЛА

ПРЕДАВАЊЕ

2

6.
7.

ПРАВИЛНА КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА
НЕПРАВИЛНА КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА

ПРЕДАВАЊЕ
ПРЕДАВАЊЕ

2
2

8.

КОМПАРАЦИЈА ПРИЛОГА

ПРЕДАВАЊЕ

2

9.

ЗАМЕНИЦЕ

ПРЕДАВАЊЕ

4

10.

ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА ПАСИВА

ПРЕДАВАЊЕ

2

11.

БРОЈЕВИ

////////////

2

12.

КОЊУНКТИВ ПРЕЗЕНТА АКТИВА И ПАСИВА

////////////

2
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Редни
број
теме
13.

Назив наставне
теме или наставне јединице
ГЕРУНД И ГЕРУНДИВ

Начин и поступак остваривања наставне теме
ПРЕДАВАЊЕ

458

Број часова по
наставној теми
2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Анатомија и физиологија
Разред: први
Образовни профил: медицинска сестра-тех., медицинска сестра-васпитач, физиотерапеутски тех., фармацеутски тех., зубни тех.
Наставник: Божовић др Никола
Р
едни
б
рој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

т

Број
часова по
наставној
теми

еме
I

Организација човечијег тела

I

Телесне течности и крв

I

Локомоторни систем

I

Кардиоваскуларни систем

V

Респираторни систем

V
V

Дигестивни систем и
терморегулација
Ендокрини систем и дојка

V

Урогенитални систем

I

Нервни ситем

X

Систем рецепторних органа-чула

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонст
ративна
фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустративна

1

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонст
ративна
фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонст
ративна
фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонст
ративна
фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонст
ративна
фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна

4

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонст
ративна
фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна

2

фронтални,индивидуални,групни;дијалошка,илустаративна,демонст
ративна

1

3

I
II
V

I

4
2
2
2

II
III

4

X
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: ХЕМИЈА
Разред: први
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Драгана Пашић
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1.

Врсте супстанци

-фронтални облик
-индивидуални облик

1

Методе рада:
-монолошко- дијалошка метода
-рад на тексту
2.

3.

Структура супстанци

Облици рада:
-фронтални
-рад у пару
-проблемски
Методе рада:
-дијалошки метод
-демонстрација
-текстуални метод
Облици рада:
-фронтални облик
-рад у пару

Хемијске везе

Методе рада:
-монолошко- дијалошка метода
-дискусија
-демонстративна
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2

2

Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
-илустративна
4.

5.

6.

Хемијске реакције

Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-излагање
-активна настава
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални

Дисперзни системи

Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-излагање
-активна настава
-изрда задатака
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални

Киселине, базе,соли

Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-решавање проблема
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3

3

3

Ре
дни
бр

Назив наставне
теме или наставне јединице

ој

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
-израда задатака
7.

8.

9.

10.

Оксидо-редукционе реакције

Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
-израда огледа у лабораторији
- дијалошка
-излагање
-демонстративна
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-демонстративна
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање

Периодни систем елемената

Водоник

Елементи 1. групе

Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални

462

2

1

1

1

Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме

11.

12.

13.

Методе рада:
- дијалошка
-демонстративна
-рад у лабораторији
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-демонстративна
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка
-излагање
-демонстративна
Облици рада:
-индивидуални рад
-групни рад
-фронтални
Методе рада:
- дијалошка

Елементи 2. групе

Прелазни метали

Лантаниди и актиниди
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1

1

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Здравствена нега I
Разред: I
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар
Наставник:
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Здравствена нега и кодекс професионалног понашања
(Дефиниција,циљ
и
задаци
предмета
здравствене
неге,историјски развој здравствене неге,развој сестринства и
здравствене неге,етика здравствених радника)
Организација здравствене заштите и здравствене
службе (Врсте и организација здравствених установа према
нивоима
здравствене
заштитепримарна,секундарна,терцијарна)
Пријем,смештај и отпуст болесника (Медицинска
документација,смештај болесника на одељење,врсте негеупознавање са критеријумима за одређивање неге)
Положај болесника у постељи и пренос болесника
(Основне поделе положаја болесника у постељиактиван,пасиван,принудни)
Превенција
интрахоспиталних
инфекција
(Инфекција,настанак
инфекције,Вограликов
ланац,дезинфекција,методе и примена дезинфекције)
Стерилизација (Методе и примене стерилизације,врсте
стерилизације,правила
припреме
материјала,поступци
спровођења стерилизације)

Oблици рада – фронтални

4

Методе рада – монолошко-дијалошка
Облици рада-фронтални

4

Методе рада-монолошко-дијалошка
Облици рада – фронтални,групни

4

Методе рада – монолоско-дијалоска
Облици рада – фронтални,групни

4

Методе рада – монолошко-дијалошка
Облици рада – фронтални,групни

4

Методе рада – монолошко-дијалошка
Облици рада – фронтални,групни

4

Методе рада – монолошко-дијалошка
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета:Историја
Разред:II(други)
Образовни профил:Општи смер,Фармацеутски смер,Медицинска сестра-васпитач,Физиотерапеут,Зубни техничар
Наставник:Ана Никић
Редни
Назив наставне
Начин и поступак остваривања наставне теме
број
теме или наставне јединице
теме
Србија и Црна Гора од средине 19.века до Првог -Монолошко-дијалошка
1.
светског рата
-Презентација
-Индивидуални-рад
-Дискусија
-Групни-рад
Први светски рат 1914-1918.године
Илустративно-демонстративна метода
2.
-Монололошко.дијалошка
-Презентација
-Групни рад
-Посета музеју
Свет између два светска рата
-Монолошко-дијалошка
3.
-Семинарски рад
-Хеуристички разговор
-Групни рад
Краљевина СХС-Југославија у међуратном
-Илустративно-демонстративна
4.
периоду
-Тумачење историјских извора
-Монолошко-дијалошка
-Групни рад
Други светски рат 1939-1945.година
-Презентација
5.
-Монолошко-дијалошка
-Тумачење извора
-Израда паноа
-Илустративно-демонстративна
Свет и југославија после Другог светског рата
-Монолошко-дијалошка
6.
-Тумачење извора
-Презентација
-Илустративно-демонстративна, Групни рад
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Број часова по
наставној теми

8

6

4

5

8

4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Математика
Разред: други
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Радованка Вукосављевић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова
по наставној
теми
4

1.

Степеновање и кореновање

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2.

Квадратна једначина и квадратна функција

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

4

3.

Експоненцијална и логаритамска једначина и функција

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

4

4

Тригонометрија

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

6

466

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета:Психологија
Разред:II
Образовни профил: Општи смер и физиотерапеутски смер
Наставник:Весна Недић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Развој психологије као науке

Методе и технике у психологији
2.

3.

Развој психичког живота

4.

Студије претходно изоловане деце

5.

Емоционална везаност

6.

Сепарација родитељ-дете

Начин и поступак остваривања наставне теме
Монолошко-дијалошка
Реферат
Дискусија
Илустративно-демотративна
Монолошко-дијалошка
Реферат
Дискусија
Илустративно-демонстративна
Индивидуални рад
Монолошко-дијалошка
Дискусија
Илустративно-демонстративна
Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Дискусија
Илустративно-демонстративна
Хеуристички разговор
Монолошко-дијалошка
Дискусија
Илустративно-демонстративна
Индивидуални рад
Монолошко-дијалошка
Реферат
Дискусија
Илустративно-демонстративна
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Број часова по
наставној теми

4

4

2

5

4

4

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

7.

Стрес и начини реаговања на стрес

8.

Превенција болести зависности

9.

Пихички поремећаји

Начин и поступак остваривања наставне теме
Индивидуални рад
Монолошко-дијалошка
Дискусија
Илустративно-демонстративна
Индивидуални рад
Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Дискусија
Илустративно-демонстративна
Хеуристички разговор
Монолошко-дијалошка
Рад на тексту
Дискусија
Илустративно-демонстративна
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Број часова по
наставној теми

4

5

3

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета:Ботаника
Разред:Други
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник:Мирјана Вучковић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
1.

Биљне ћелије и биљна ткива

2.

Организација биљних органа

3.

Систематика васкуларних биљака

Начин и поступак остваривања наставне теме
Израда и посматрање биљних препарата под микроскпопом
Сакупљање и препарирање биљних органа
Препознавање и класификација биљака и израда хербаријума
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Број
часова по
наставној теми
5
10
5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Здравствена нега II Разред: II
Образовни профил:Медицинска сестра-техничар медицинска сестра васпитач
Наставник:
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Посматрање болесника (Субјективни и објективни
cимптоми и знаци болести)
Посматрање
виталних
знакова
болесника
(Температура,мерење температуре,термометри,температурне
листе,температурне кривуље,посматрање пулса,посматрање
температуре)
Посматрање излучевина болесника (Посматрање
спутума,мокрење,посматрање
мокраће,катетеризација
мокраћне бешике)
Медицинско терапијске радње (Примена лека,време
давања и путеви уношења лекова у организам)
Улога
сесте
у
испитивању
болесникадијагностика.Лабораторијска дијагностика (Узимање крви за
лабораторијске анализе,узимање Н/Ф бриса,узимање столице
за преглед)
Улога сестре приликом ендоскопских прегледа
(Дефиниција,циљ
и
врсте
ендоскопских
прегледабронхоскопија,гастроскопија и колоноскопија)

Облици рада – фронтални,групни

Број
часова по
наставној теми
4

Методе рада – монолошко-дијалошка,
графичка
Облици рада – фронтални,индивидуални

8

Методе рада – дијалошка, графичка,
демонстративна
Облици рада – фронтални, групни

4

Методе рада –дијалошка, демонстративна
Облици рада – фронтални,индивидуални
Методе рада – монолошко-дијалошка,
демонстративна
Облици рада – фронтални

4
6

Методе рада – -дијалошка, демонстративна
Облици рада – фронтални, групни
Методе рада – дијалошка, демонстративна
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4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета:Српски језик и књижевност
Разред:II
Образовни профил: медицинска сестра техничар,физиотерапеутски техничар,зубни техничар,фармацеутски техничар
Наставник:Љиљана Ракић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова по
наставној теми

Рад на тексту,решавање књижевних проблема
1.

Просветитељство
Романтизам

6
Монолошко-дијалошка
рад на тексту,решавање књижевних проблема

2.

8

3.

Реализам

4.

Школска лектира

5.

Језик и култура изражавања

Монолошка,дијалошка
рад на тексту
Монолошка,дијалошка
рад на тексту,
дискусија
Рад на тексту,решавање проблема,писани радови

6
3
2

471

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Биологија
Разред:Трећи
Образовни профил: Медицинска сестра-техничар,фармацеутски техничар,педијатријскитехничар,физиотерапеутски техничар,
зубни техничар
Наставник:Мирана Вучковић
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1.

Основи молекуларне билогије

2.

Механизми наслеђивања

3.

Основни принципи еволуционе биологије

Проширивање постојећег знања путем
презентације
Продубљивање постојећег знања израдом
задатака,
шема и шаблона
Стицање и пезентација нових знања путем
нових технологија
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5
20
5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Социологија
Разред: 3.
Образовни профил: фарм. тех., пед. сестра тех. физиотерапеутски тех зубни тех.
Наставник: Десанка Јешић
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
Социолошки приступ друштву

-Монолошко – дијалошка метода,
-тумачење појмова и извора
- дискусија,
-истраживачка метода
Монолошко – дијалошка метода,
индивидуални рад,
реферат,
дискусија,
истраживачка метода
Истраживачка метода,
индивидуални рад,
презентација,
семинарски рад,
дискусија
Монолошко – дијалошка метода,
групни рад,
презетнација,
дискусија

1.
Друштвена структура и друштвене промене
2.
Основне области дтуштвеног живота
3.
Појаве и проблеми савременог друштва
4.
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5
1
2

1
3

5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатненаставе

Назив предмета: Математика
Разред: 3
Образовни профил: фармацеутски техничар
Наставник:Радованка Вукосављевић
Ре
дни
бр

Назив наставне
теме или наставне јединице

ој

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1

Аритметички низ

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

3

2

Геометријски низ

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

3

3

Права

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

4

Круг

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

3

5

Елипса

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

3

6

Хипербола

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

474

Ре
дни
бр

Назив наставне
теме или наставне јединице

ој

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
7

Парабола

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

8

Све теме

Школско такмичење

2

9

Све теме

Републичко такмичење

4
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:
Разред:
3/2
Образовни профил:
Наставник:

Програм додатне наставе

Фармацеутска технологија
Фармацеутски техничар
Костић-Чолић Мирјана

Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
I
II
III
IV
V
VI

Упознавање са литературом
Израда течних препарата за оралну припрему типа
водених и етанолних раствора и других растварача
Израда течних препарата за оралну припрему типа
емулзија
Израда течних препарата за оралну припрему типа
суспензија
Израда микстура
Израда течних екстрактивних препарата
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Методе усменог излагања, дијалошка

2

Метода лабораторијског рада

8

Метода лабораторијског рада

4

Метода лабораторијског рада

4

Метода лабораторијског рада

4

Метода лабораторијског рада

8

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Фармацеутска технологија
Разред:4
Образовни профил: Фармацеутски техничари
Наставник: Невенка Миловановић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

1.

Лековите масти, креме

2.

Лековити фластери

3.

Получврсти препарати за очи

4.

Пилуле

5.

Капсуле

6.

Супозиторије

Начин и поступак остваривања наставне теме

- упознавање са новим лековитим мастима у
савременој терапији
- примена крема као козметичких препарата као
подлога
- упознавање ученика са најсавременијим лековитим
облицима
- упућивање на адекватну едукацију пацијената
- упознавање ученика са радом у асептичним
коморама
- упућивање ученика на правилну апликацију очних
масти
- упознавање са применом пилула у хомеопатији
- упознавање ученика са савременим облицима
капсула
- упознавање ученика са предностима примене
супозиторија у односу на оралне препарате
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Број часова по
наставној теми

5
5
5
5
5
5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета:српски језик и књижевност
Разред:четврти
Образовни профил:медицинска сестра-техничар,фармацеутски техничар, зубни техничар
Наставник:Jелена Вељовић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Проучавање књижевног дела

Рад на тексту,дијалошка,монолошка,метода
показивања,решавање књижевних проблема

Савремена књижевност

Рад
на
тексту,монолошка,дијалошка,решавање књижевних
проблема
Рад
на
тексту,дијалошка
,монолошка,решавање књижевних проблема,метода
показивања
Дијалошка.рад
на
тексту,писани
радови,решавање проблема

1.

Број
часова по
наставној теми

8
2.
Школска лектира
3.
Језик и култура изражавања
4.

478

6
4
5

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: енглески језик
Разред: IV
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, васпитач, козметички техничар
Наставник: Весна Милетић
Ре
дни
бр

Назив наставне
Теме/модула

ој

Број
часова по
наставној
теми

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те
ме
1

Граматички тестови

Дијалошка, индивидуални, колективни
12

Лексички тестови

Дијалошка, индивидуални, колективни

2.

9
Усмена вежбања

Дијалошка, индивидуални, колективни

3.

9
Тестови за пријемни испит

Дијалошка, индивидуални, колективни

4.
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5

Програм додатне наставе
Назив предмета: Фармакогнозија-теорија
Разред: 4/2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Костић-Чолић Мирјана
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној теми

I

Употреба дроге кроз лекове

Методе усменог излагања, дијалошка

3

II

Производњa дрога

Дијалошка метода

2

III

Календар брања лековитих биљака

Дијалошка метода

2

IV

Заштита лековитих биљака

Дијалошка метода

4

V

Сапонозидне дроге

Методе показивања (демонстративна)

4

VI
VII

Танинске дроге
Ароматичне дроге и етарска уља

Методе показивања (демонстративна)
Методе показивања (демонстративна)

4
4

VI

Фитонциди

Методе показивања (демонстративна)

4

IX

Ботанички школски врт

Дијалошка метода

4

II
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Физикална терапија
Разред: IV/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Наставник: Александар Думић, Никола Филиповић
Ре
дни
бр

Назив наставне
теме или наставне јединице

ој

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1

Термотерапија

2

Хидротерапија

3

Фототерапија

4

Магнетотерапија

5

Електротерапија

6

Сонотерапија

Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
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индивидуални и групни;
практична примена и

3

индивидуални и групни;
практична примена и

3

индивидуални и групни;
практична примена и

2

индивидуални и групни;
практична примена и

1

индивидуални и групни;
практична примена и

7

индивидуални и групни;
практична примена и

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм допунске или додатне наставе

Назив предмета: Социологија
Разред: 4.
Образовни профил: Медицинска сестра техничар
Наставник: Десанка Јешић
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
Социолошки приступ друштву

-Монолошко – дијалошка метода,
-тумачење појмова и извора
- дискусија,
-истраживачка метода
Монолошко – дијалошка метода,
индивидуални рад,
реферат,
дискусија,
истраживачка метода
Истраживачка метода,
индивидуални рад,
презентација,
семинарски рад,
дискусија
Монолошко – дијалошка метода,
групни рад,
презетнација,
дискусија

1.
Друштвена структура и друштвене промене
2.
Основне области дтуштвеног живота
3.
Појаве и проблеми савременог друштва
4.
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4
1
1

1
1

4

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм додатне наставе

Назив предмета: Устав и права грађана
Разред: IV
Образовни профил: медицинска сестра техничар, медицинска сестра васпитач, козметички техничар и зубни техничар
Наставник: Миљковић Жгела Верица
Редни
број
теме
1.
2.
3.
4.

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Устав и правна држава у Републици Србији
Демократија и механизми власти у Републици Србији
Грађанин и његова права и слободе у Републици Србији
Државно уређење
Републике Србије

и

територијална

Монолошко-дијалошка
Дискусија
Индивидуални рад
Монолошко-дијалошка
Дискусија
Индивидуални рад
Монолошко-дијалошка
Дискусија

организација Монолошко-дијалошка
Дискусија
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Број часова
по наставној
теми
7
6
5
4

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

484

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета:Биологија
Разред:I.II.III
Образовни профил:Мед.сестра-техницар,фармацеутски техничар,физиотерапеутски техничар,зубни техничар
Наставник:Мирјана Вучковић,Данијела Кужић
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1.

Хемијски састав ћелије

2.

Биологија развића

Обнављањем наученог градива

2

Стицањем новог и обнављањем постојећег

2

Обнављањем наученог градива и израдом
задатака
Утврђивањем градива и израдом шема

5

знања
3.

Механзам наслеђвања

4.

Екологија и заштита животне средине
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1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: енглески језик
Разред: I
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, васпитач, физиотерапеутски технничар, зубни техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић

Времена

Дијалошка, индивидуални, колективни

Број
часова по
наставној
теми
3

Пасив

Дијалошка, индивидуални, колективни

2

Индиректни говор

Дијалошка, индивидуални, колективни

2

Редни
број
теме
1.

Назив наставне
Теме/модула

Начин и поступак остваривања наставне
теме

2.
3.

486

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: енглески језик
Разред: II
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, васпитач, физиотерапеутски технничар, зубни техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
Теме/модула

Број
часова по
наставној
теми

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Времена

Дијалошка, индивидуални, колективни

Слагање времена

Дијалошка, индивидуални, колективни

Индиректни говор

Дијалошка, индивидуални, колективни

Кондиционали

Дијалошка, индивидуални, колективни

Вокабулар

Дијалошка, индивидуални, колективни

1
2.

2

3.

2

4.

1

5.

1
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: енглески језик
Разред: III
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, васпитач, физиотерапеутски технничар, зубни техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић
Ре
дни
бр

Назив наставне
Теме/модула

ој

Број
часова по
наставној
теми

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те
ме
2.

Будућа времена

Дијалошка, индивидуални, колективни
1

Кондиционали

Дијалошка, индивидуални, колективни

Перфектни инфинитив

Дијалошка, индивидуални, колективни

Исказивање жеља

Дијалошка, индивидуални, колективни

2.

1

3.

3

4.

2
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: енглески језик
Разред: IV
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, васпитач, физиотерапеутски технничар, зубни техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић
Редни
број
теме
2.

Назив наставне
Теме/модула

Број
часова по
наставној
теми

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Времена

Дијалошка, индивидуални, колективни

Слагање времена

Дијалошка, индивидуални, колективни

Индиректни говор

Дијалошка, индивидуални, колективни

Кондиционали

Дијалошка, индивидуални, колективни

Вокабулар

Дијалошка, индивидуални, колективни

Вокабулар

Дијалошка, индивидуални, колективни

1
2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: Математика
Разред: други
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Радованка Вукосављевић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова
по наставној
теми
2

1.

Степеновање и кореновање

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2.

Квадратна једначина и квадратна функција

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

3.

Експоненцијална и логаритамска једначина и функција

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

4

Тригонометрија

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

4

490

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремненаставе за математику за II разред

Назив предмета: математика
Разред: други
Образовни профил: медицинска сестра- техничар, медицинска сестра - васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар (сви осим
фармацеутског техничара)
Наставник: Јелена Видић, Марко Матовић
Ре
дни
Број
бр
Назив наставне
Начин и поступак остваривања наставне
часова по
ој
теме или наставне јединице
теме
наставној
те
теми
ме
7.
Тригонометрија
Групни и индивидуални рад
3
Метода објашњавања
Дијалошка метода
8.

Степеновање и кореновање
Комплексни бројеви

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

9.

Квадратна једначина
Квадратна функција
Квадратна неједначина
Системи квадратних једначина
Ирационалне једначине
Експоненцијалне функције и једначине
Логаритамске функције и једначине

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

Полиедри

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

10.

11.

491

Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те
ме
12.

Обртна тела

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања, Дијалошка метода

492

Број
часова по
наставној
теми
1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремненаставе за математику за I разред

Назив предмета: математика
Разред:прва
Образовни профил: медицинска сестра- техничар, медицинска сестра - васпитач, физиотерапеутски техничар, зубни техничар (сви осим
фармацеутског техничара)
Наставник: Јелена Видић, Марко Матовић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

1.

Вектори

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

2.

Тригонометрија

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

3.

Логика и скупови

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

4.

Реални бројеви

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

5.

Пропорционалност величина

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода
493

2

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Број
часова по
наставној
теми

6.

Рационални алгебарски изрази

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

7.

Изометријске трансформације

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

8.

Линеарне једначине и неједначине и системи

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2

9.

Хомотетија и сличност

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

11

494

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: Математика
Разред: трећи
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Радованка Вукосављевић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне теме

Број часова
по наставној
теми
2

1.

Низови

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

2.

Аналитичка геометрија у равни

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

3

3.

Полиедри

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

4

Обртна тела

Групни и индивидуални рад
Метода објашњавања
Дијалошка метода

1

495

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО
Назив предмета:

Програм припремне наставе(матурски испит)

Биологија

Разред: четврти
Образовни профил: Медицинска сестра – техничар, Медицинска сестра – васпитач, Физиотерапеутски техничар и Зубни техничар
Наставник: Данијела Кужић

Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
1.

Биологија ћелије

2.

Ћелијске деобе

3.

Биологија развића

4.

Молекуларна биологија

5.

Генетика

Начин и поступак остваривања наставне
теме
фронтално – индивидуални
монолошко – дијалошки
фронтално – индивидуални
монолошко – дијалошки
фронтално – индивидуални
монолошко – дијалошки
фронтално – индивидуални
монолошко – дијалошки
фронтално – индивидуални
монолошко – дијалошки
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Број
часова по
наставној теми
2
2
2
2
3

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе за матурски испит

Назив предмета: енглески језик
Разред: IV
Образовни профил: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, васпитач, физиотерапеутски технничар, зубни техничар
Наставник: Весна Милетић, Оливера Косанић

Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
Теме/модула

Број
часова по
наставној
теми

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те
ме
1.

Теме из граматике

Дијалошка, индивидуални, колективни
1

Стручни текстови

Дијалошка, индивидуални, колективни

2.

1
Конверзацијске теме

Дијалошка, индивидуални, колективни

3.

1
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета:Фиксна протетика(Припремна настава за матурски испит-ВЕЖБЕ)
Разред:IV5
Образовни профил:Зубни техничар
Наставник:Миличић Александра ,Ђорђевић Сања
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1

Израда радних модела

Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање

.
Наменске круне
2.
Горњи и доњи бочни мостови
3.
Горњи и доњи фасетирани мостови
4.
Припрема за ливење и ливење круница и мостова
5.
Моделовање конструкције за керамику и печење исте
6.
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2
2
2
2
2
2

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремненаставе

Назив предмета: Физикална терапија-вежбе
Разред: IV/4
Образовни профил: Физиотерапеутски техничар
Наставник: Александар Думић, Никола Филиповић, Стефан Маркешевић
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
1

Термотерапија

2

Хидротерапија

3

Фототерапија

4

Магнетотерапија

5

Електротерапија

6

Сонотерапија

Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
Фронтални и
дијалошка, дискусија,
увежбавање
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индивидуални и групни;
практична примена и

2

индивидуални и групни;
практична примена и

2

индивидуални и групни;
практична примена и

2

индивидуални и групни;
практична примена и

1

индивидуални и групни;
практична примена и

5

индивидуални и групни;
практична примена и

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припреме матурског испита

Назив предмета: Интерна медицина са негом-вежбе
Разред: IV-1
Образовни профил: медицинска сестра-техничар
Наставник:Драгана Рончевић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
1.

Нега болесника са болестима органа за дисање

2.

Нега болесника са болестима кардиоваскуларног
система

3.

Нега хематолошких болесника

4.

Нега болесника са болестима урогениталног система

5.

Нега болесника са болестима гастроинтестиналног
тракта

6.

Нега болесника са болестима ендокриног система

Начин и поступак остваривања наставне
теме
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка
Облици рада: у групи,индивидуалнии,у пару
Методе
рада:демонстрација,дијалошка,монолошка

500

Број
часова по
наставној теми
2
2
1
1
1
1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: Парцијална протеза(Припремна настава за матурски испит-ВЕЖБЕ)
Разред:IV5
Образовни профил:Зубни техничар
Наставник:Миљевић Ана,Петровић Сања
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Отисци и модели за парцијалнњу протезу

Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање
Разговор ,дискусија,проверавање
Показивање,практино вежбање,увежбавање

1.
Ретенциоини и стабилизациони системи парциалне
2.

протезе
Примена паралелометра у парцијалној протези

3.
Међувилични односи код парцијалних протеза
4.
Поставка вештачких зуба
5.
6.

Процес киветирања парцијалне протезе,обрада и
полирање
Дублирање модела за скелет

7.

501

Број
часова по
наставној теми
1
2
1
1
1
1
1

Медицинска школа Краљево
Програм припремне наставе за полагање матурског испита
Назив предмета: Хирургија са негом-вежбе
Разред: 4/1
Образовни профил:медицинска сестра-техничар
Наставници: Миросавић Снежана, Белопавловић Мира
Редни
број теме

Назив наставне теме

Начин и поступак остваривања

Број
часова

1.

Стерилизација и дезинфекција

увежбавање

1 час

2.

Крварење и хемостаза

метода практичних радова

1 час

демонстрација
увежбавање
метода практичних радова

1 час

увежбавање

1 час

Метода практичних радова

5 часова

3.
4.
5.
6.

Преоперативна припрема и постоперативна
нега болесника
Имобилизација
Завоји
Специјална нега хируршких болесника у:
неурохирургији,максилифацијалној
хирургији,торакалној
хирургији,абдоминалној
хирургији,урологији и ортопедији и трауматологији.

Укупно: 10 часова
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1 час

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета:Психологија
Разред:II,III,IV
Образовни профил: медицинска сестра техничар , физиотерапеутски, фармацеутски и козметички техничар
Наставник:Весна Недић
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
Предмет психологије

1.
Појам и облици учења

Начин и поступак остваривања наставне теме
Монолошко-дијалошка
Дијалошка
Монолошко-дијалошка
Дијалошка

Број часова по
наставној теми

1
1

2.
Емоције
3.
Мотиви
4.
Сукоби мотива и начини реаговања
5.
Психички поремећаји личности
6.
7.

Вештине комуникације

Монолошко-дијалошка
Дијалошка
Монолошко-дијалошка
Дијалошка
Монолошко-дијалошка
Илустративно-демонстративна
Дијалошка
Монолошко-дијалошка
Дијалошка
Монолошко-дијалошка
Дијалошка
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1
1
1
1
1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе за матуранте

Назив предмета:српски језик и књижевност
Разред:четврти
Образовни профил:медицинска сестра-техничар,фармацеутски техничар, зубни техничар
Наставник:Jелена Вељовић
Ре
дни
бр
ој

Назив наставне
теме или наставне јединице

Начин и поступак остваривања наставне
теме

те

Број
часова по
наставној теми

ме
Проучавање књижевног дела
1.
Савремена књижевност
2.
Школска лектира
3.
Језик и култура изражавања
4.

Рад на тексту,дијалошка,монолошка,метода
показивања,решавање књижевних проблема
4
Рад
на
тексту,монолошка,дијалошка,решавање књижевних
проблема
2
Рад
на
тексту,дијалошка
,монолошка,решавање књижевних проблема,метода
2
показивања
Дијалошка.рад
на
тексту,писани
радови,решавање проблема
3

504

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета:Toтална протеза(припремна настава за матурски испит-вежбе)
Разред:IV5
Образовни профил: Зубни техничар
Наставник:Миљевић Ана,Петровић Сања
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
1

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Отисци безубих вилица

.
2

Одређивање међувиличних односа

.
Постављање зуба у нормалној и укрштеној оклузији
3.
Завршна израда тоталне протезе
4.
Репаратиура тоталне протезе

Разговор,дискусија,пропитивање
Показивањ,практично вежбање,увежбавање

1

Разговор,дискусија,пропитивање
Показивањ,практично вежбање,увежбавање

2

Разговор,дискусија,пропитивање
Показивањ,практично вежбање,увежбавање

2

Разговор,дискусија,пропитивање
Показивањ,практично вежбање,увежбавање

2

Разговор,дискусија,пропитивање
Показивањ,практично вежбање,увежбавање

5.

505

Број
часова по
наставној теми

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: Васпитање и нега деце ( изборни предмет)
Разред: IV
Образовни профил: медицинска сестра васпитач
Наставник: Новаковић Марина
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
1.

4.

Циљеви и општа начела васпитања и неге деце
раног узраста
Установе за примарну и постпримарну заштиту
Васпитно образовни рад са децом са сметњама у
развоју
Прилагођавање деце на живот у колективу

5.

Сарадња породице и предшколске установе

6.
7.

Навике – појам и подела
Васпитање и нега деце појединих узраста

2.
3.

Начин и поступак остваривања наставне
теме
Монолошко-дијалошка метода
Фронтални облик
Видео презентација
Монолошко-дијалошка метода
Фронтални облик
Монолошко-дијалошка метода
Фронтални облик
Рад на тексту, дијалошка метода
Фронтални облик
Видео презентација
Монолошко-дијалошка метода
Фронтални облик

Број часова
по наставној
теми
1
1
1
1
1
1
1
Укупно:7
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Програм припремне наставе

Назив предмета: Васпитање и нега деце(матурски практични испит)
Разред:IV
Образовни профил: медицинска сестра - васпитач
Наставник:Виријевић Гордана, Букумира Светлана, Ђуровић Оливера, Новаковић Марина
Редни
број
теме

Назив наставне
теме или наставне јединице
1.
2.
3.
4.

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Планирање и евиденција неге и васпитног рада са
децом раног узраста
Васпитање и нега деце појединих узраста

Демонстративна метода
Групни рад
Амбијентална метода
Групни рад
Демонстративна метода, семинарски рад
Рад у пару, индивидуални рад
Амбијентална метода
Групни рад
Демонстративна метода, семинарски рад
Рад у пару, индивидуални рад
Амбијентална метода
Групни рад

Основни облици и методе васпитања деце раног
узраста
Васпитни поступци у току неге

5.

Средства за рад са децом по узрастима

6.

Организација простора

Број
часова по
наставној
теми
2
2
3
2
2
2
Укупно:13
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Припремна настава матурски

Назив предмета: Фармацеутска технологија – припремна настава ( изборни предмет )
Разред:IV2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Невенка Миловановић , Мирјана Костић - Чолић
Редни
број
теме
1.

Назив наставне
теме

Начин и поступак остваривања наставне
теме

Получврсти препарати за кожу

Број часова
по наставној теми

Oблици рада:
-фронтални облик
- индивидуални

1

Методе рада:
-монолошко- дијалошка метода
2.

3.

Прашкови за
спољашњу примену

унутрашњу

Ректални препарати

и

Oблици рада:
-фронтални облик
- индивидуални
Методе рада:
-монолошко- дијалошка метода
- дискусија
Oблици рада:
-фронтални облик
- индивидуални
Методе рада:
-монолошко- дијалошка метода
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1

1

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
КРАЉЕВО

Припремна настава матурски

Назив предмета: Фармацеутска технологија – припремна настава (вежбе)
Разред: IV2
Образовни профил: Фармацеутски техничар
Наставник: Невенка Миловановић,Мирјана Костић - Чолић
Редни
Назив наставне
број
Начин и поступак остваривања наставне теме
теме
теме
1.
Израда раствора
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
2.

Израда ароматичних вода

3.

Израда емулзија

4.

5.

Израда суспензија

Израда екстрактивних препарата

Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални

509

Број часова по
наставној теми

1

1
1

1

Редни
број
теме

Назив наставне
теме

6.

Лековите масти
-израда
-паковање

7.

Кремови
-израда
- паковање

8.
-

9.

10.

Прашкови
начин прописивања
паковање

Изара супозиторија и вагиторија

Израда козметичких препарата

Начин и поступак остваривања наставне теме
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада
Облици рада:
-индивидуални
-рад у пару
Методе рада:
-демонстрација
-метода практичног рада

510

Број часова по
наставној теми
1

1

1

�
1

�
1

1
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