
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит

20 усмени испит 40

25

/

Основне струковне студије

Здравствена нега

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

др Драгица СтанојловићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

др Драгица Станојловић

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања се изводе у виду радионица, симулирају се одређене ситуације са којима струковни 

васпитач може да се сусретне у раду. Студенти се подстичу да самостално изналазе решења за 

могуће конфликтне ситуације. Теоретска настава се спроводи приказивањем схема  на 

графоскопу и компјутерским презентацијама. Спроводе се академске расправе на унапред 

најављене теме.

Литература

Ивић,И; и сар. Васпитање деце раног узраста, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Берк Волш,К; Проблем за рад са децом узраста до три године, Центар за интерактивну 

Зелић,М; Котарлић, Љ; Здравствена нега деце, Уџбеник за 2. разред медицинске школе, Завод за 

Струковни васпитач

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Усвојеност основних смерница и прихватање здравствене неге као једног од круцијалних 

предмета за адекватно обављање одговорног и веома значајног посла струковног васпитача. 

Мотивисаност студената да наставе са едукацијом и усавршавањем знања.

детета. Уче како се дете пресвлачи, преповија, како се спроводи нега коже, чула и полних органа. 

Уче како се храни одојче и како се мала деца уче да самостално узимају храну. На моделу уче 

како се врши  преглед коже, косе и како се деца уче да перу руке и да се умивају. Оспособљавају 

се како да реагују у ургентним стањима и ситуацијама. Студенти се уче како да успоставе  

квалитетну комуникацију са децом и  њиховим родитељима. Студенти су обавезни да током 

семестра одаберу неку од тема која се обрађује током теоријске наставе и да је представе групи, 

уз вежбање  правилног писања рада и коришћење литературе.

  Упознавање студената са основним појмовима о здрављу, факторима који утичу на здравље и 

начинима на који се спроводи нега одојчади и мале деце. Информисање студената о основним 

карактеристикама физичког и психичког развоја предшколске деце, о болестима дечјег узраста и 

елементима пружања прве помоћи, о исхрани и стицању правилних навика у исхрани. 

Садржај предмета

Теоријска настава-Предавања су конципирана по системском моделу који треба да омогући 

студентима да сагледају  одојче и мало дете као  део  социјалних система која  учењем треба да  

постану интегративни део друштва и заузму адекватно место у њему. Током теоријске наставе се 

сви чланови групе мотивишу да активно учествују у разради дефиниције појмова о којима се 

говори. 


