
 

Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Здравствено васпитање 

Наставник: др Златко Максимовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета 

Да студенти стекну знања о здравственом васпитању као делу опште културе и образовања. Да формирају 

ставове и схвате значај и улогу здравственог васпитања у формирању здравог начина живота и превенцији 

од многих болести како за појединца тако и за друштво у целини. Да овлада вештином комуникације 

преношења позитивних ефеката здравственог васпитања у свим деловима друштва. 

Исход предмета  

Очекује се да студент током наставе из здравственог васпитања усвоји и развије теоријска сазнања, 

способности и вештине за њихову примену у вртићу. Да личним примером здравог начина живота буде 

пример за друге. Да делује професионално ширећи здравствену културу како међу децом тако и међу 

адолесцентима и одраслима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови у здравственом васпитању и здравственој култури. Информисање, едукација и ширење 

здравствене културе. Савремена медицина и превенција болести, Утицај животне средине на здравље. 

Хигијена јавних објеката. Значај и суштина метода асепсе и антисепсе. Болести зависности – алкохолизам, 

пушење и наркоманија. Брак и породица. Друштвени односи међу младима. Тимови и тимски рад. Значај 

правилне исхране и физичке активности. Понашања деце, имунитет и други чиниоци који утичу на 

здравље. Здравствено васпитање у спречавању заразних болести. Методе рада у здравственом васпитању.  

Примена и значај здравствено васпитних средстава. Ментално здравље и васпитно –образовни рад. 

Практична настава  

Шта значи бити здрав. Здравствена култура и значај вртића у ширењу здравствене културе. Промоција 

здравља у свако време и на сваком месту.  Вода – значај воде за човјеков организам и појаву болести. 

Хигијеном штитити себе и друге. Методе здравственог радa и здравствено васпитна средства у вртићу. 

Понашања која доводе до преноса заразних болести.  Улога здравственог васпитања у јачању имунитета. 

Информисање других о здравом стилу живота. Програм здравствене интервенције – рад у групама и  по 

улогама – болести зависности. Чиниоци менталног здравља, Улога васпитача у формирању здравог стила 

живота код деце. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Методе предавања, методе интерактивне наставе, презентације, индивидуални и групни рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   


