
 

Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Хигијена и екологија 

Наставник: Проф. Др Синиша Максимовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмет: Стицање знања о значају хигијене и екологије за васпитање и развој детета као и превенцији 

његовог здравља. Развијање свести о улози хигијене и екологије као васпитној функцији здравог начина 

живота. Оспособљавање студента за правилно планирање и развијање хигијенских навика код деце. 

Исход предмета: Студената су оспособљени да стечено знање примене у планирању хигијенских навика и 

понашања деце, како индивидуално тако и у вртићима, школама, здравственим установама. Оспособљени 

су  да  користе вештине и знања у оквиру посебних васпитно-образовних група како би се унапређивало 

искуство учења код деце у вези са хигијеном и хигијенским навикама. 

Садржај предмета   Теоријска настава: 1. Увод у медицинску екологију. 2. Бука, осветљење, прашина  у 

животној средини и здравље.3. Аерозагађење, клима и зрачење у живитној средини.4. Микроклима. 5. 

Медицинско еколошки значај земљишта.6. Медицинско еколошки аспекти становања и насеља. 7. 

Медицинско-еколошки значај воде за пиће.8. Храна. 9. Препоруке и основе планирања исхране на нивоу 

популације.10. Исхрана различитих популационих група. Нутритивни дефицити.11. Медицинска 

нутритивна терапија.12. Медицинско еколошки аспект физичке активности.13. Санитарна и лична 

хигијена.14. Ментална хигијена.15. Школска хигијена. 

Практична настава: Бука, осаветљење, прашина, Аерозагеђење, Микроклима, Физички и хемијски 

преглед, Бактериолошки преглед воде за пиће Дезинфекција воде за пиће воде за пиће, Храна, Исхрана: 

процена исхране и стања ухрањености, Исхрана: планирање индивидуалне исхране, Санитарна хигијена, 

Хигијена у катастрофама, Семинари: Аерозагађење, бука, Семинари: Стан и становање, Семинари: 

Медицинско-еколошки значај воде за пиће. 
 

Литература : 1. Ауторска предавања професора 2. Хигијена са здравственим васпитањем, Аутори: Пецељ-

Гец Марија, Парезановић Видосава, Коцијанчић Радојка, Николић Михајло 

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 5 писмени испит 50 

практична настава    

колоквијум-и 35   

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


