
Правилник о изменама и допунама 

Правилника о наставном плану и програму за 

стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи 

за подручје рада остало - личне услуге 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику 

РС - Просветни гласник", бр. 11/2013 од 

28.6.2013. године, ступио је на снагу 6.7.2013, 

а примењује се до краја школске 2012/2013. 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној 

школи за подручје рада остало - личне услуге ("Просветни гласник", 

бр. 4/93, 5/02, 13/02, 3/07 и 23/07), у делу: "ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО - 

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ", у поглављу: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ", у одељку: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ" престаје да 

важи: 

1) У пододељку: "ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ 

ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ", наставни програм 

предмета: "ХЕМИЈА", за I, II и III разред; 

2) У пододељку: "ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ 

ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ГРУПУ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЧИЈЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ ТРАЈЕ ТРИ ГОДИНЕ" наставни програм предмета: 

"ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", за I разред; 

3) У пододељку: "ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ 

НА НИВОУ ПОЈЕДИНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА", наставни 

програм предмета: "БИОЛОГИЈА" (за образовни профил сценски 

маскер и власуљар) за I и II разред. 

Члан 2. 

У делу: "ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО - ЛИЧНЕ УСЛУГЕ", у 

поглављу: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ", у одељку: "А. 



ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ", утврђују се нови наставни 

програми предмета: 

1) "ХЕМИЈА", за I, II и III разред, за образовне профиле: "ЖЕНСКИ 

ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР И ПЕДИКИР МАНИКИР И СЦЕНСКИ 

МАСКЕР И ВЛАСУЉАР"; 

2) "ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", за I разред, 

за образовне профиле: "ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР И 

ПЕДИКИР И МАНИКИР"; 

3) "БИОЛОГИЈА", за I и II разред, за образовни профил: 

"СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР". 

Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и 

чине његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Просветном гласнику", а примењиваће се до краја школске 

2012/2013. године. 

Број 110-00-00086/2012-03 

У Београду, 18. марта 2013. године 

Председник 

Националног просветног савета 

проф. др Десанка Радуновић, с.р. 
 



Образовни профил: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, ПЕ
ДИ КИР И МА НИ КИР И СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР

ХЕМИЈА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве хе ми је је раз вој флек си бил ног си сте ма хе
миј ског  зна ња и раз вој оп штих ког ни тив них и ко му ни ка циј ских 
спо соб но сти  као  оспо со бља ва ње за при ме ну хе миј ских зна ња у 
стру ци и сва ко днев ном жи во ту,  оспо со бља ва ње за  ре ша ва ње про
бле ма у но вим и не по зна тим си ту а ци ја ма и раз ви ја ње од го вор ног 
од но са пре ма се би, дру ги ма и жи вот ној сре ди ни.

Задаци на ста ве хе ми је су да уче ни ци:
– раз ви ју хе миј ску на уч ну пи сме ност и спо соб ност ко му ни

ка ци ја у хе ми ји;
– раз ви ју функ ци о нал ни  си стем хе миј ског зна ња као по др

шке за из у ча ва ње струч них пред ме та;
– раз у ме ју од нос из ме ђу струк ту ре суп стан ци, њи хо вих свој

ста ва као и мо гућ но сти њи хо ве при ме не, по себ но у обла сти лич
них услу га;

– оспо со бе се за пре тра жи ва ње хе миј ских ин фор ма ци ја при
ме ном са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја; 

– раз у ме ју осно ве на уч ног ме то да у хе ми ји;
– при ме њу ју основ не хе миј ске кон цеп те (кор пу ску лар ни кон

цепт, кон цепт одр жа ња ма те ри је, кон цепт рав но те же, кон цепт раз вој
но сти хе миј ских те о ри ја) за ту ма че ње хе миј ских струк ту ра и про це са:

– овла да ју основ ним тех ни ка ма ла бо ра то риј ског ра да;
– раз у ме ју зна чај хе ми је и хе миј ске про из вод ње за са вре ме но 

дру штво и одр жи ви раз вој;
– раз ви ју свест о по ве за но сти хе ми је у си сте му при род них 

на у ка са тех нич котех но ло шким, со циоеко ном ским и дру штве ним 
на у ка ма;

– раз ви ју од го во ран став пре ма ко ри шће њу суп стан ци у сва
ко днев ном жи во ту и професионaлном ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за за шти ту од по тен ци јал них ри зи ка у 
хе ми ји и на у че да аде кват но ре а гу ју при хе миј ским не зго да ма у 
прак си и у сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ју осе тљи вост за про бле ме и спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма, ло гич ко и кри тич ко ми шље ње;

– раз ви ју  од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним хе миј ским обра зо ва њем;

– уна пре де са рад њу и тим ски рад.

I РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 го ди шње – 62 те о ри је и 8 ве жби)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ЗА КО НИ ТО СТИ ХЕ МИ ЈЕ 

По јам и вр сте суп стан ци. Хе миј ски сим бо ли, фор му ле и јед
на чи не. Ре ла тив на атом ска и мо ле кул ска ма са. Ко ли чи на суп стан
це. Мо лар на ма са. Осно ви хе миј ског изрaрачунања.

СТРУК ТУ РА СУП СТАН ЦИ 

Гра ђа ато ма, атом ски и ма се ни број. Из град ња елек трон ског 
омо та ча ато ма. Елек трон ска кон фи гу ра ци ја ато ма и Пе ри од ни си
стем еле ме на та. Пе ри о дич на свој ства еле ме на та.

Ко ва лент на ве за. По лар ност хе миј ске ве зе, по лар ност мо ле
ку ла. Во до нич на ве за. Јон ска ве за. Мо ле кул ски, атом ски и јон ски 
кри ста ли. 

Демонстрациони огледи:
Бо је ње пла ме на.
Ре ат кив ност еле ме на та 1. гру пе. 
Ре ак тив ност еле ме на та 17. гру пе.
Про мен љи вост свој ста ва еле ме на та тре ће пе ри о де.
Рас тва ра ње апо лар них и по лар них ко ва лент них је ди ње ња у 

во ди и про во ђе ње стру је кроз ове рас тво ре.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Кре та ње че сти ца као услов за хе миј ски про цес Енер гет ске про
ме не при хе миј ским ре ак ци ја ма (ег зо терм не и ен до терм не ре ак ци је).

Бр зи на хе миј ске ре ак ци је.Фак то ри ко ји ути чу на бр зи ну хе
миј ске ре ак ци је. Хе миј ска рав но те жа. Чи ни о ци ко ји ути чу на рав
но те жне кон цен тра ци је ре ак та на та и про из во да ре ак ци је.



Демонстрациони огледи:
Раз ла га ње во до никпе рок си да уз при су ство ман ган(IV)ок си да.

ВЕЖБЕ (4)

Ути цај кон цен тра ци је, тем пе ра ту ре и при ро де ре ак та на та на 
бр зи ну хе миј ске ре ак ци је 

Ути цај кон цен тра ци је и при ти ска на хе миј ску рав но те жу.

РАС ТВО РИ И ЕЛЕК ТРИЧ НА СВОЈ СТВА ВО ДЕ НИХ РАС ТВО РА 

Дис перз ни си сте ми. Рас твор љи вост. Са став рас тво ра (ко ли
чин ска кон цен тра ци ја и ма се ни удео).

Елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја. Ки се ли не и ба зе. Не у тра ли за
ци ја. Јон ски про из вод во де. рН.

Ок си до ре дук ци о ни про це си и елек тро хе миј ски низ еле ме на
та. Хе миј ски из во ри елек трич не енер ги је (при мар ни и се кун дар
ни). Ко ро зи ја. Елек тро ли за. Прак тич ни зна чај.

Демонстрациони огледи:
Од ре ђи ва ње рН во де них рас тво ра ки се ли на, ба за и со ли  уни

вер зал ним ин ди ка то ром.
Ре ак ци је алу ми ни јумхи дрок си да са ки се ли на ма и ба за ма.
По на ша ње гво жђа у рас тво ру цинксул фа та и ба кар(II)сул фа та.

ВЕЖБЕ

При пре ма ње  рас тво ра по зна тог ма се ног са др жа ја. 
При пре ма ње  рас тво ра по зна те ко ли чин ске кон цен тра ци је.
Ре ак ци ја сул фат не ки се ли не са кар бо на ти ма и аце та ти ма.
При пре ма ње и ис пи ти ва ње свој ста ва  ко ло ид ног рас тво ра.
Од ре ђи ва ње рН во де них рас тво ра раз ли чи тих суп стан ци уни

вер зал ним ин ди ка то ром. По ре ђе ње ре дук ци о не спо соб но сти раз
ли чи тих ме та ла.

II РАЗ РЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ВО ДО НИК 

Во до ник, изо то пи. Је ди ње ња во до ни ка: хи дри ди и ок си ди.
Демонстрациони огледи:
До би ја ње во до ни ка и ис пи ти ва ње ње го вих свој ста ва

ЕЛЕ МЕН ТИ 1. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства сле ме на та у гру пи. Свој ства, зна чај и при
ме на је ди ње ња: на три јумхло рид, на три јумхи дрок сид, на три јум
кар бо нат и ка ли јумни трат.

Демонстрациони огледи:
Ре ак ци је на три ју ма и ка ли ју ма с во дом.

ЕЛЕ МЕН ТИ 2. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства сле ме на та у гру пи. Свој ства, при ме на и 
зна чај је ди ње ња: маг не зи јумсул фат и маг не зи јумкар бо нат, кал
ци јумок сид, кал ци јумхи дрок сид и кал ци јумкар бо нат.

Демонстрациони огледи:
Ре ак ци ја кал ци јумкар бо на та са хло ро во до нич ном ки се ли ном.

ЕЛЕ МЕН ТИ 13. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства сле ме на та у гру пи. Алу ми ни јум. Свој ства, 
при ме на и зна чај  алу ми ни јумок си да. Алу ми на ти. Дво гу бе со ли. 
Ле гу ре алу ми ни јум

Демонстрациони огледи:
До би ја ње и ре ак ци је алу ми ни јумхи дрок си да са хло ро во до

нич ном ки се ли ном и на три јумхи дрок си дом.

ЕЛЕ МЕН ТИ 14. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Угље ник.Свој ства, при
ме на, зна чај и фи зи о ло шко деј ство је ди ње ња угље ни ка: ок си ди, 

кар би ди, ци ја ни ди. Си ли ци јум. Си ли ка ти. Ка лај, оло во и њи хо ва 
је ди ње ња у пре гле ду.

Демонстрациони огледи: 
До би ја ње и свој ства угље ник (IV) ок си да.

ЕЛЕ МЕН ТИ  15.  ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Азот. Свој ства, при ме
на и зна чај  је ди ње ња  азо та: хи дрид, ок си ди, ки се ли не и њи хо ве 
со ли. Фос фор. свој ства, при ме на и зна чај  је ди ње ња фос фо ра: хи
дрид, ок си ди, ки се ли не и њи хо ве со ли

Демонстрациони огледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва амо ни ја ка.
Ис пи ти ва ње свој ста ва ни трат не ки се ли не.

ЕЛЕ МЕН ТИ 16. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Ки се о ник. Ок си ди. 
Сум пор.  Свој ства, при ме на и зна чај  је ди ње ња сум по ра: хи дрид,
ок си ди, ки се ли не и њи хо ве со ли.

Демонстрациони огледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва ки се о ни ка.
То пље ње сум по ра.
Деј ство раз бла же не сум пор не ки се ли не на гво жђе, цинк, ба

кар и оло во.

ЕЛЕ МЕН ТИ 17. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Флу ор. Хлор. Бром. 
Јод. Ха ло ге но во до нич не и ки се о нич не ки се ли не и њи хо ве со ли.

Демонстрациони огледи:
Ре ак ци ја хло ро во до нич не ки се ли не са сре брони тра том н на

три јумаце та том.

ЕЛЕ МЕН ТИ 18. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства сле ме на та у гру пи. Је ди ње ња.

ПРЕ ЛА ЗНИ ЕЛЕ МЕН ТИ 

Упо ред на свој ства пре ла зних ме та ла.
Еле мен ти 6. гру пе ПСЕ. Хром и пре глед ва жни јих је ди ње ња. 
Еле мен ти 7. гру пе ПСЕ. Ман ган и пре глед ва жни јих је ди ње ња.
Еле мен ти 8. 9. и 10. гру пе ПСЕ. Гво жђе. Свој ства, зна чај и 

при ме на је ди ње ња гво жђа, ко бал та и ни кла.
Еле мен ти 11. гру пе ПСЕ. Ба кар, сре бро и њи хо ва ва жни ја је

ди ње ња. 
Ва жни је ле гу ре пре ла зних ме та ла
Демонстрациони огледи:
До би ја ње ба кар( II )хи дрок си да и ње го во рас тва ра ње у амо

ни ја ку.
Ок си да ци о но свој ство ка ли јумпер ман га на та  у ки се лој, не у

трал ној и ба зној сре ди ни.
Еле мен ти 12. гру пе ПСЕ. Цинк, жи ва и њи хо ва ва жни ја је ди

ње ња.

III РАЗ РЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње за обра зов не про фи ле  

тро го ди шњег обра зо ва ња и 70 ча со ва го ди шње за обра зов не  
про фи ле че тво ро го ди шњег обра зо ва ња)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ХЕ МИЈ СКА ВЕ ЗА И СТРУК ТУ РА ОР ГАН СКИХ МО ЛЕ КУ ЛА 

Свој ства угље ни ко вог ато ма. Струк ту ра ор ган ских мо ле ку ла. 
Кла си фи ка ци ја ор ган ских је ди ње ња. Фор му ле ор ган ских мо ле ку ла.

АЛ КА НИ 

Струк ту ра, хо мо ло ги низ, струк тур на изо ме ри ја. Но мен кла ту
ра. Пред став ни ци – при ме на. До би ја ње. Наф та.

Демонстрациони огледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ства ме та на. 



АЛ КЕ НИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ке на. Хо мо ло ги низ. Но мен кла ту ра и 
изо ме ри ја ал ке на. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства. Пред
став ни ци и при ме на. 

Демонстрациони огледи:
До би ја ње и свој ства ете на. Ок си да ци ја ете на ка ли јумпер

ман га на том.

АЛ КИ НИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ки на. Хо мо ло ги низ. Но мен кла ту ра и 
изо ме ри ја. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства ал ки на. Пред
став ни ци и при ме на.

Демонстрациони огледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње осо би ва ети на..

АРЕ НИ 

Струк ту ра бен зе на. Аро ма тич ност. Но мен кла ту ра, до би ја ње, 
фи зич ка и хе миј ска свој ства аре на.

АЛ КИЛ И АРИЛХА ЛО ГЕ НИ ДИ 

Струк ту ра и но мен кла ту ра. До би ја ње ал кил ха ло ге ни да. Фи
зич ка и хе миј ска свој ства. Пред став ни ци и при ме на. Арил ха ло
га ни ди, фи зич ка и хе миј ска свој ства

Демонстрациони огледи:
До ка зи ва ње при су ства ха ло ге на.

АЛ КО ХО ЛИ И ФЕ НО ЛИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ко хо ла. Свој ства хи дрок сил не гру пе. 
По де ла ал ко хо ла.

До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства мо но хи дрок сил них, 
аци клич них за си ће них ал ко хо ла. Зна чај и упо тре ба ме та но ла, ета
но ла, гли ко ла и гли це ро ла. Струк ту ра, но мен кла ту ра, до би ја ње, 
фи зич ка и хе миј ска свој ства  фе но ла.

Демонстрациони огледи:
Ок си да ци ја ета но ла ка ли јумди хро ма том у ки се лој сре ди ни.

ЕТРИ 

Струк ту ра, но мен кла ту ра, пред став ни ци и при ме на.

АЛ ДЕ ХИ ДИ И КЕ ТО НИ 

Свој ства кар бо нил не пру пе. Струк ту ра и но мен кла ту ра кар
бо нил них је ди ње ња. До би ја ње, фи зич ка свој ства и ре ак ци је ал де
хи да  и ке то на. Зна чај и при ме на ме та на ла, ета на ла и про па но на.

Демонстрациони огледи:
Ок си да ци ја ал де хи да Фе лин го вим и То лен со вим рас тво ром.

КАРБOКСИЛНЕ  КИ СЕ ЛИ НЕ 

Свој ства кар бок сил не гру пе. Кла си фи ка ци ја и но мен кла ту
ра кар бок сил них ки се ли на. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој
ства мо но кар бок сил них, аци клич них, за си ће них ки се ли на. Зна чај 
и при ме на ва жни јих ки се ли на. Не за си ће не ки се ли не. За си ће не и 
не за си ће не ди кар бок сил не ки се ли не. Ва жни ји пред став ни ци. Аро
ма тич не ки се ли не. 

Де ри ва ти ки се ли на; хло ри ди, ан хи дри ди, естри и ами ди. 
Демонстрациони огледи:
Ре ак ци ја ме та ла и ор ган ских ки се ли на.
До би ја ње еста ра.

НИ ТРО ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА И АМИ НИ 

Ни тро је ди ње ња. Свој ства ни тро (NО2) гру пе. Свој ства ами
но (NH2)  гру пе. Струк ту ра, но мен кла ту ра, фи зич ка свој ства и ре
ак ци је ами на. Аро ма тич ни ами ни.

ХЕ ТЕ РО ЦИ КЛИЧ НА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Струк ту ра пред став ни ка  хе те ро ци клич них је ди ње ња са пе
то чла ним и ше сто чла ним пр сте ном (пи рол, пи ри дин, пи ри ми дин). 
Хе мо гло бин. Хло ро фил.

АЛ КА ЛО И ДИ И АН ТИ БИ О ТИ ЦИ 

При род ни из во ри и по де ла ал ка ло и да. Фи зи о ло шко деј ство, 
зна чај, упо тре ба  и зло у по тре ба по је ди них ал ка ло и да. При род ни 
из во ри и изо ло ва ње ан ти би о ти ка. Ме ха ни зам де ло ва ња ан ти би о
ти ка.

УГЉЕ НИ ХИ ДРА ТИ 

Струк ту ра и но мен кла ту ра. По де ла. Мо но са ха ри ди.Струк ту
ра мо но са ха ри да.Глу ко зи ди,  глу ко зид не ве зе, ди са ха ри ди. По ли
са ха ри ди: скроб и це лу ло за.

Демонстрациони огледи:
До ка зи ва ње глу ко зе и фрук то зе. Хи дро ли за са ха ро зе. До ка зи

ва ње скро ба, хи дро ли за скро ба и ис пи ти ва ње свој ста ва хи дро ли
за та.

ЛИ ПИ ДИ

Ви ше ма сне ки се ли не. Не у трал не ма сти: до би ја ње, фи зич ка и 
хе миј ска свој ства. Са пу ни и де тер ген ти. Во ско ви. Сте ро и ди, хо ле
сте рол, ви та мин D.

Демонстрациони огледи:
Рас твор љи вост ма сти и уља. .Акро ле ин ска ре ак ци ја на ма сти. 

До би ја ње са пу на.

ПРО ТЕ И НИ 

Ами но ки се ли не: струк ту ра, по де ла, но мен кла ту ра. Пеп тид на 
ве за. Струк ту ра про те и на, по де ла, свој ства про те и на. Ен зи ми: по
де ла, свој ства, ме ха ни зам де ло ва ња.

Демонстрациони огледи:
До ка зи ва ње при су сва ами но гру пе у ами но ки се ли на ма. Ис пи

ти ва ње свој ста ва про те и на. До ка зи ва ње про те и на у ме су и ко си. 
Би у рет ска ре ак ци ја.

НУ КЛЕ ИН СКЕ КИ СЕ ЛИ НЕ 

Ну кле о зи ди. Ну кле о ти ди. Струк ту ра и функ ци ја ДНК (де зок
си ри бо ну кле ин ска ки се ли на).  Струк ту ра и функ ци ја РНК (ри бо
ну кле ин ска ки се ли на). 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

То ком ре а ли за ци је на став ног про гра ма хе ми је нео п ход но је 
има ти у ви ду ви со ки ди дак тич ки по тен ци јал хе ми је као на став ног 
пред ме та и ког ни тив не уз ра сне ка рак те ри сти ке уче ни ка, те сход но 
то ме ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на став ном про це су ускла
ди ти са  де фи ни са ним ци ље ви ма и  за да ци ма на ста ве. По себ ну па
жњу тре ба обра ти ти на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме то да на ста ве 
и уче ња због њи хо ве ви со ке обра зов не и мо ти ва ци о не вред но сти у 
свим се ге мен ти ма на ста ве.

Са др жа ји овог про гра ма хе ми је су ор га ни зо ва ни та ко да се 
у пр вом раз ре ду из у ча ва ју са др жа ји оп ште, у дру гом раз ре ду са
др жа ји нео р ган ске, а у тре ћем раз ре ду са др жа ји ор ган ске хе ми је.

Хе ми ја као на став ни пред мет има ви сок ди дак тич ки по тен
ци јал јер: 

– хе ми ја омо гу ћа ва уче ни ци ма пот пу ни је и ду бље раз ме ва ње 
при род них по ја ва  и про це са;

– хе ми ја омо гу ћа ва и олак ша ва уче ни ци ма пре ла зак са кон
крет ног на ап стракт но ми шље ње; 

– хе ми ја је на у ка са из у зет ном ди на ми ком раз во ја и на хе ми ји 
се за сни ва раз вој мно гих са вре ме них тех но ло ги ја ва жних за раз вој 
људ ског дру штва;

– хе миј ски про це си у тех но ло шкој про из вод њи но се и озбиљ
не ри зи ке за дру штве не за јед ни це и одр жи ви раз вој дру штва је мо
гућ са мо уз аде кват но хе миј ско обра зо ва ње.

Ди на ми ка са вре ме ног раз во ја хе миј ских на уч них ди сци пли
на ре зул ту је огром ним по ве ћа њем кор пу са хе миј ских зна ња. Уче
ни ци, као основ не иде је хе ми је, тре ба да раз у ме ју да су свој ства 
суп стан ци и мо гућ но сти њи хо ве при ме не не по сред но усло вље
не њи хо вом хе миј ском струк ту ром. За раз у ме ва ње ових иде ја  и 



кон це па та у на ста ви хе ми је је по треб но син хро ни зо ва но пред ста
вља ње хе миј ских зна ња на ма кро, ми кро и сим бо лич ком ни воу 
ре пре зен та ци је. Ког ни тив не ка рак те ри сти ке уче ни ка омо гу ћа ва ју 
ве ћу за сту пље ност ми кро скоп ског  и сим бо лич ког ни воа ре пре
зен та ци је, као и ин те гра ци ју и си мул та ну при ме ну сва три ни воа. 
Mеђутим, у на ста ви хе ми је увек тре ба по ћи од то га да је хе миј ски 
екс пе ри мент, као при мар ни из вор зна ња и као основ ни ме тод са
зна ва ња у хе ми ји, кључ ни ме ха ни зам за ко ре ла ци ју ме ђу свим ни
во и ма ре пре зен та ци је зна ња. При то ме по себ ну па жњу тре ба по
све ти ти пре ци зно сти при ме не хе миј ског је зи ка (на при мер, из во ди 
се хе миј ска ре ак ци ја, а пи ше се хе миј ска јед на чи на). Си мул та на 
при ме на раз ли чи тих ни воа ре пре зен та ци је зна ња у хе ми ји мо же 
да иза зо ве ког ни тив но пре оп те ре ће ње услед де ље ња па жње. У та
квим слу ча је ви ма тре ба сег мен ти са ти са др жа је (де ли ти их у ма ње 
це ли не). 

У по чет ним раз ре ди ма, по себ но код из у ча ва ња ви со ко ап
стракт них пој мо ва оп ште хе ми је (струк ту ра суп стан ци, ток хе миј
ске ре ак ци је, хе миј ска ки не ти ка, тер мо хе ми ја) по жељ но је пре ма 
по тре би ко ри сти ти и ин струк ци је при ме ре не кон крет но опе ра ци
о ној фа зи ми шље ња уз ве ћи удео ма кро скоп ског ни воа пред ста
вља ња зна ња. Основ не хе миј ске кон цеп те (кор пу ску лар ни кон цепт, 
кон цепт одр жа ња ма те ри је, кон цепт рав но те же) тре ба за сно ва ти 
на бри жљи во ода бра ним са др жа ји ма са ви со ком ин фор ма тив ном 
вред но шћу за уче ни ке, при че му на став не си ту а ци је тре ба ди зај
ни ра ти та ко да мо ти ви шу уче ни ке за њи хо во из у ча ва ње ве зу ју ћи 
их за про бле ма ти ку стру ке и сва ко днев ног жи во та. По себ но је ва
жно да уче ни ци раз у ме ју раз вој ност кон це па та и те о ри ја у хе ми ји, 
(на при мер, раз вој ност кор пу ску лар ног кон цеп та кроз раз вој ност 
те о ри ја о струк ту ри ато ма и раз вој ност те о ри ја хе миј ске ве зе). За 
раз у ме ва ње хе миј ских кон це па та од нај ве ћег је зна ча ја хе миј ска 
пи сме ност ко ја на овом сте пе ну под ра зу ме ва по зна ва ње хе миј ске 
тер ми но ло ги је, но мен кла ту ре и сим бо ли ке на ни воу ко ји је по тре
бан да осо ба нор мал но функ ци о ни ше у по гле ду хра не и ис хра не, 
здра вља и усло ва ста но ва ња у са вре ме ном жи во ту.

У обла сти нео р ган ске и ор ган ске хе ми је, због мно го број но сти 
из у ча ва них обје ка та (хе миј ских еле ме на та и њи хо вих је ди ње ња), 
ва жно је  ба ви ти се про бле ма ти ком кла си фи ка ци ја, кла си фи ка ци
о них си сте ма и хи је рар хиј ских од но са у њи ма, а по себ ну па жњу 
тре ба по све ти ти кла си фи ка ци ја ма ма те ри ја ла . По себ но је ва жно 
ин си сти ра ти на си сте мат ском организовaњу зна ња при ме ном кон
цепт них ма па, као и ра ди ти на раз во ју кри те ри ју ма за кла си фи ка
ци је. Из у зет ну па жњу тре ба по све ти ти функ ци о нал ним и опи сним 
кри те ри ју ми ма за кла си фи ка ци је суп стан ци ко је су од ва жно сти за 
стру ку. По треб но је ис та ћи да је Пе ри од ни си стем еле ме на та нај са
вр ше ни ји кла си фи ка ци о ни си стем у при род ним на у ка ма и оспо со
би ти уче ни ке да га ко ри сте за де дук ци ју свој ста ва хе миј ских еле
ме на та и њи хо вих је ди ње ња. 

На ста ва хе ми је  тре ба да омо гу ћи уче ни ци ма  сти ца ње нео п
ход них  тех нич котех но ло шких зна ња. Та ко ђе је ва жно да хе миј
ска зна ња бу ду функ ци о нал на та ко да се при ме њу ју у из у ча ва њу 
струч них пред ме та. С об зи ром да уче ни ци сред њо школ ског уз ра
ста раз у ме ју узроч нопо сле дич не ве зе у из у ча ва њу ова квих са др
жа ја, тре ба ин си сти ра ти на ко ри сно сти и ри зи ци ма од хе миј ске 
про из вод ње као и упо тре бе од ре ђе них суп стан ци. При то ме по
себ но тре ба ис ти ца ти убр за ни тех нич котех но ло шки раз вој и нео
п ход ност пер ма нент ног обра зо ва ња у овој обла сти. Са др жа је о хе
миј ским аспек ти ма за шти те жи вот не сре ди не ра ди ти у ко ре ла ци ји 
са на ста вом би о ло ги је, пре вас ход но еко ло ги је, а по себ ну па жње 
по све ти ти ме ра ма за шти те од хе миј ских за га ђи ва ча у обла сти лич
них услу га и у сва ко днев ном жи во ту.

На ста ва хе ми је тре ба да оспо со би уче ни ке за са мо стал но ко
ри шће ње са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у уче њу хе ми је, 
пре тра жи ва њу хе миј ских ин фор ма ци ја и са вре ме ној ко му ни ка ци ји 
у хе ми ји. 

На ста ва хе ми је тре ба да до при не се да љем раз во ју ко му ни
ка циј ских  спо соб но сти. За раз вој ко му ни ка циј ских спо соб но сти 
по себ но је по год на ме то да уче нич ких про је ка та. Ова кви про јек ти 
тре ба да бу ду у функ ци ји раз во ја функ ци о нал но сти си сте ма хе миј
ског зна ња, те је по жељ но и да те мат ски бу ду у ве зи са про бле ми ма 

стру ке. Из ра да са мо стал них или груп них уче нич ких про је ка та у 
хе ми ји мо ти ви ше уче ни ке да пре тра жу ју из во ре хе миј ских ин фор
ма ци ја,  из не су соп стве не иде је у фор ми хи по те за, да их обра зло
же, пла ни ра ју ис тра жи ва ње, спро ве ду га, ела бо ри ра ју, кри тич ки 
про це њу ју до би је не ре зул та те и пре у зи ма ју од го вор ност. 

Уче нич ка по стиг ну ћа тре ба кон ти ну и ра но пра ти ти као усме
ну и пи са ну ева лу а ци ју.

Ре до след на став них те ма је оба ве зу ју ћи, а пред ла же се сле де ћи 
број ча со ва, по треб них за њи хо ву ре а ли за ци ју, као ори јен та ци о ни:

У првом разреду –  Основ ни  пој мо ви  и за ко ни то сти  хе ми је 
(10),  Струк ту ра суп стан ци (16),   Хе миј ске ре ак ци је (13),  Рас тво
ри и елек трич на свој ства во де них рас тво ра (23 ).

Ве жбе у пр вом раз ре ду: Хе миј ске ре ак ци је (4), Рас тво ри (4).
У другом разреду  –  Во до ник (3), Еле мен ти 1. гру пе пе ри

од ног си сте ма еле ме на та (6), Еле мен ти 2. гру пе пе ри од ног си сте
ма еле ме на та (6), Еле мен ти 13. гру пе пе ри од ног систeма еле ме на та 
(5), Еле мен ти 14. гру пе пе ри од ног си сте ма (7), Еле мен ти 15. гру пе 
пе ри од ног си сте ма еле ме на та (8). Еле мен ти 16. гру пе пе ри од ног 
си сте ма еле ме на та (8), Еле мен ти 17. гру пе пе ри од ног си сте ма еле
ме на та (6), Еле мен ти 18. гру пе пе ри од ног си сте ма еле ме на та (1), 
Пре ла зни ме та ли (20).

У трећем разреду  –  Хе миј ска ве за и струк ту ра ор ган ских 
мо ле ку ла (2), Ал ка ни (3); Ал ке ни (3); Ал ки ни (3); Аре ни (2); Ха
ло ге ни де ри ва ти угљо во до ни ка (2); Ал ко хо ли и фе но ли (5); Етри 
(2); Ал де хи ди и ке то ни (4); Кар бок сил не ки се ли не (6); Ни тро је
ди ње ња и ами ни (3); Хе те ро ци клич на је ди ње ња (1), Ал ка ло и ди и 
ан ти би о ти ци (3), Угље ни хи дра ти (8),  Ли пи ди (3); Про те и ни (6),  
Ну кле ин ске ки се ли не (4).

Oбразовни профили: МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, ПЕ
ДИ КИР И МА НИ КИР

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТАЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ и задаци

Циљ на ста ве еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не је да уче
ни ци раз ви ју би о ло шку и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но
сти, ве шти не и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту и ра ду, да 
раз ви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за еко ло ги ју као на у
ку уз при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду
ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну. 

Задаци на ста ве еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не  су да 
уче ни ци:

– усво је на став не са др жа је еко ло ги је и за шти те жи вот не сре
ди не са на уч ног аспек та као основ за про фе си о нал ни раз вој и на
ста вак шко ло ва ња;

– раз у ме ју оп ште за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди и при
хва те их као основ за фор ми ра ње соп стве них и оп штих нор ми по
на ша ња пре ма сре ди ни у ко јој жи ве;

– стек ну спо соб ност ин те гра тив ногмул ти ди сци пли нар ног 
при сту па на став ним са др жа ји ма; 

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња и 
ана ли зи ра ња;

– раз ви ју спо соб ност кри тич ког ми шље ња и ре ша ва ња про
бле ма;

– раз ви ју спо соб ност за пи са ну и вер бал ну ко му ни ка ци ју на 
ма тер њем је зи ку у еко ло ги ји као на у ци; 

– раз ви ја ју функ ци о нал на зна ња из еко ло ги је и за шти те жи
вот не сре ди не;  

– раз ви ју спо соб ност ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;
– раз ви ју спо соб ност про на ла же ња, при ку пља ња и ана ли зе 

би о ло шких ма те ри ја ла и по да та ка;
– раз у ме ју зна чај би о ло шке (ор ган ске) про из вод ње;
– раз ви ју спо соб ност за рад у ти му, са мо вред но ва ње, са мо

стал но пре зен то ва ње ре зул та та ра да и вр шњач ко уче ње;
– при хва те да су очу ва ње при ро де и за шти та жи вот не сре ди

не, по што ва ње и чу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не, 
од го вор но ко ри шће ње при род них ре сур са и за шти та жи во ти ња 
њи хо ви при о ри тет ни за да ци;



– раз ви ју свест о ва жно сти здра вља и прак ти ку ју здра ве сти
ло ве жи во та;

– раз ви ју то ле рант но, ху ма но по на ша ње без об зи ра на на ци о
нал не, ре ли гиј ске, пол не и дру ге раз ли ке ме ђу љу ди ма;

– фор ми ра ју рад не на ви ке и од го во ран од нос пре ма ра ду;
– оспо со бе се за са мо стал но и це ло жи вот но уче ње. 

I РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. ОСНОВНИ ПОЈ МО ВИ И ПРИН ЦИ ПИ ЕКО ЛО ГИ ЈЕ 

Основ ни пој мо ви и прин ци пи еко ло ги је.
Пред мет про у ча ва ња, зна чај еко ло ги је и ни вои ор га ни за ци је 

жи вог све та.
Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. 
Адап та ци ја на раз ли чи те усло ве жи во та. Жи вот на фор ма: по

јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја.
Жи вот но ста ни ште.
По јам и осо би не по пу ла ци је. 
Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја и од

но си ор га ни за ма у би о це но зи. 
Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе и од но си у еко

си сте му. Кла си фи ка ци ја еко си сте ма.
Би ос фе раје дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Про це си 

кру же ња во де (хи дро ло шки ци клус), угље ни ка, азо та, фос фо ра и 
сум по ра.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

II.  ЗАШТИТА, УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ  
И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Кон цепт одр жи вог раз во ја.
Чо век и ње гов од нос пре ма не жи вој и жи вој при ро ди.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под ути ца јем чо ве ка. Про ме не 

фи зич ких усло ва сре ди не. Про ме не у са ста ву жи вог све та. Про це
си до ме сти фи ка ци је зе мљи шта, би ља ка и жи во ти ња. По ди за ње на
се ља и усло ви жи во та у гра до ви ма. 

За га ђи ва ње и за шти та жи вот не сре ди не. По јам, из во ри и вр
сте за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Ефек ти за га ђи ва ња. Основ ни пој
мо ви еко ток си ко ло ги је. Кла си фи ка ци ја ток си ка на та. Вр сте и на чи
ни тро ва ња. Ток сич ни ефек ти. Би о ло шке осо бе но сти ор га ни за ма и 
мо гућ но сти не у тра ли за ци је штет ног де ло ва ња ток сич них суп стан
ци. Ге не тич ки и здрав стве ни ефек ти на ру ша ва ња и за га ђи ва ња жи
вот не сре ди не.

III. ЗА ГА ЂИ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ВА ЗДУ ХА

Из во ри и кла си фи ка ци ја за га ђи ва ча ва зду ха. Нај зна чај ни ји 
за га ђи ва чи ва зду ха и по сле ди це за га ђи ва ња на жи ви свет и ма те ри
јал на и кул тур на до бра.

Ме ре за шти те ва зду ха од за га ђи ва ња.

IV. ЗА ГА ЂИ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ВО ДА

Вр сте и из во ри за га ђи ва ња во да. Фи зич ко и хе миј ско за га ђи
ва ње во да. Би о ло шко за га ђи ва ње во да. За га ђи ва ње мо ра и оке а на. 
Са ни тар на кон тро ла во да.

За шти та во да од за га ђи ва ња. Си стем за тво ре них ци клу са во
де. Пре чи шћа ва ње от пад них во да. За шти та во да од тер мал ног за
га ђи ва ња.

V. ЗА ГА ЂИ ВА ЊА И ЗА ШТИ ТА ЗЕ МЉИ ШТА

Из во ри за га ђи ва ња зе мљи шта. За га ђи ва ње зе мљи шта чвр
стим от па ци ма. За га ђи ва ње зе мљи шта та ло же њем за га ђу ју ћих 
суп стан ци из ва зду ха. За га ђи ва ње зе мљи шта по сред ством за га ђе не 
во де. За га ђи ва ње зе мљи шта при по љо при вред ној про из вод њи.

За шти та зе мљи шта од за га ђи ва ња. Об ра да от па да ка из ин
ду стри је. Об ра да и де по но ва ње чвр стих от па да ка из на се ља. 

Про из вод ња уз ма њу ко ли чи ну от па да ка. Про из вод ни си сте ми без 
от па да ка.

VI. ЗА ГА ЂИ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НИХ НА МИР НИ ЦА

Пој мо ви на мир ни ца и хра не. Из во ри за га ђи ва ња хра не. Ади
ти ви хра не. Кон та ми нан ти хра не. Пе сти ци ди.

За шти та хра не од за га ђи ва ња. Ме ре кон тро ле хе миј ских, ра
ди о ло шких и би о ло шких за га ђи ва ња. 

VII. РА ДИ О АК ТИВ НО ЗА ГА ЂИ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА

Из во ри и вр сте ра ди ја ци је. При род на и ве штач ка зра че ња. Ра
ди о ак тив но за га ђи ва ње во де и зе мљи шта. Би о ло шки ефек ти зра че
ња. Ра ди о ак тив ни от па ци и про блем њи хо вог де по но ва ња. Кон тро
ла и за шти та.

VI II. БУ КА И ВИ БРА ЦИ ЈЕ И МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ

Из во ри бу ке. Де ло ва ње бу ке на ор га ни зам чо ве ка и жи во ти
ња. Ви бра ци је.

Ме ре за шти те од бу ке и ви бра ци ја.

IX.  СИ СТЕМ ПРА ЋЕ ЊА ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 
(МО НИ ТО РИНГ СИ СТЕМ)

По јам и кла си фи ка ци ја си сте ма мо ни то рин га. Би о ло шки мо
ни то ринг и ор га ни зми ин ди ка то ри. Би о ло шка ин ди ка ци ја за га ђе
но сти. Би о хе миј ска ин ди ка ци ја за га ђе но сти. Мор фо фи зи о ло шке и 
еко ло шке ин ди ка ци је за га ђе но сти.

X. ЗА ШТИ ТА ПРИ РО ДЕ 

Про бле ми угро же но сти жи ве и не жи ве при ро де. Са вре ме ни 
при сту пи и мо гућ но сти за шти те угро же не фло ре, фа у не, еко си сте
ма и пре де о них це ли на.

На ци о нал ни пар ко ви и при род ни ре зер ва ти.

XI.  ЕКО ЛО ШКИ, ЗДРАВ СТВЕ НИ И СО ЦИ ЈАЛ НИ АСПЕК ТИ 
ИН ТЕ ГРАЛ НОГ БИ О ЛО ШКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА  
И ВАС ПИ ТА ЊА.

Про мо ци ја здра вих сти ло ва жи во та.
Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 

про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку здра ве ис хра не.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки ток си ко ма ни ја и 
бо ле сти за ви сно сти.

Де ба та: тим ски рад ве зан за про бле ма ти ку од но са ме ђу по
ло ви ма.

Про јект на ак тив ност: тим ски  ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ре про дук тив ног здра вља.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку пол но пре но си вих бо ле сти.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку СИ ДА.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку лич не хи ги је не и хи ги је не жи вот ног про сто ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Са др жа ји про гра ма на став ног пред ме та еко ло ги ја и за шти та 
жи вот не сре ди не за обра зов не про фи ле у тро го ди шњим струч ним 
шко ла ма има ју ошп те о бра зов ни и струч ни ка рак тер и тре ба да до
при не су про фе си о нал ном раз во ју уче ни ка и фор ми ра њу њи хо ве 
оп ште кул ту ре. Исто вре ме но, струк ту ра про гра ма да је  осно ву за 
бо ље раз у ме ва ње са др жа ја струч них пред ме та.

Про грам је струк ту и ран та ко да су по је ди не обла сти по де ље
не на на став не те ме, ко је пред ста вља ју ло гич ке це ли не. На став не 
те ме су раш чла ње не на на став не је ди ни це у окви ру ко јих се бли же 
од ре ђу ју кон крет ни на став ни са др жа ји. Број ча со ва по треб них за 



ре а ли за ци ју на став не те ме (об ра да но вог гра ди ва, по на вља ње, ве
жба ње, си сте ма ти за ци ја) од ре ђу је на став ник.

За ре а ли за ци ју про гра ма ве о ма је ва жно до бро пла ни ра ње и 
при пре ма ње на став ног про це са. Под тим се, из ме ђу оста лог, под
ра зу ме ва пре вас ход но из ра да гло бал ног (го ди шњег) и опе ра тив них 
(ме сеч них) пла но ва ра да.

При ли ком ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о 
ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве, уз ра сту уче ни ка, њи хо вом прет ход
но сте че ном зна њу и ко ре ла ци ји еко ло ги је и за шти те жи вот не сре
ди не са дру гим на став ним пред ме ти ма.

Узи ма ју ћи у об зир струк ту ру про грам ских са др жа ја пред ме
та за ове обра зов не про фи ле, на став ник мо же да при ме ни ши ро ки 
оп сег раз ли чи тих об ли ка, ди дак тич ких мо де ла, ме то да и сред ста ва 
на став ног ра да. Но ви са др жа ји, ко ји ни су про пра ће ни по сто је ћим 
уџ бе ни ци ма, мо гу се ре а ли зо ва ти упо тре бом аде кват них  тек сту ал
них и ви део ма те ри ја ла.

На став ник тре ба да ре а ли зу је ди дак тич ке мо де ле ко ји у се би 
ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме то де и сред ства на став ног ра да и 
ускла ђе ни су са про грам ским са др жа ји ма, ци ље ви ма и за да ци ма 
на ста ве пред ме та. 

За ре а ли за ци ју еко ло шких са др жа ја мо гу ће је при ме ни ти 
про блем ски, про гра ми ра ни мо дел на ста ве и те рен ску на ста ву или 
на став ну екс кур зи ју. Пред ви ђе не про јект не ак тив но сти је по треб
но ре а ли зо ва ти тим ском на ста вом у шко ли или ван ње. Уко ли ко се 
на ста ва ре а ли зу је у шко ли, нај а де кват ни ји обје кат за то је ка би нет. 
За ре а ли за ци ју про гра ма нео п ход но је да шко ла обез бе ди ми ни мум 
на став них сред ста ва, што је пред ви ђе но и ре гу ли са но Пра вил ни ком 
о нор ма ти ву школ ског про сто ра, опре ме и на став них сред ста ва.

С об зи ром на то да се уче ни ци об у ча ва ју за про фе си о нал ну 
де лат ност, по треб но је ка да је год то мо гу ће, на ста ву из во ди ти и 
у објек ти ма из ван школ ског ком плек са ко ји се ка рак те ри шу дру
штве ним зна ча јем. То мо гу да бу ду раз ли чи ти објек ти у обла сти 
про из вод ње (по љо при вред на до бра, ком би на ти за про из вод њу 
хра не и сл.), објек ти на уч ног ра да (на уч ни ин сти ту ти, екс пе ри
мен тал на по љо при вред на до бра, екс пе ри мен тал не ве те ри нар ске 
ин сти ту ци је, мре сти ли шта...), објек ти екс по нат ног ка рак те ра (при
род њач ки му зе ји, зо о ло шки вр то ви, бо та нич ке ба ште, на ци о нал ни 
пар ко ви и дру га за шти ће на при род на до бра).

При ли ком по се те објек ти ма у обла сти про из вод ње, уче ни ци тре
ба да се што не по сред ни је, пот пу ни је и си сте ма тич ни је упо зна ју са ко
ре ла ци ја ма ко је се оства ру ју из ме ђу људ ских де лат но сти и при ро де. 

Уче ни ко во успе шно са вла ђи ва ње на став них са др жа ја за ви си 
и од пра вил но од ре ђе них ни воа вас пит нообра зов них зах те ва. У 
том сми слу, мо гу се де фи ни са ти три ши ро ке ка те го ри је ког ни тив
ног до ме на (пре ма Блу мо вој так со но ми ји): ни во оба ве ште но сти, 
ни во раз у ме ва ња и ни во при ме не.

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да по зна ју основ не 
пој мо ве и прин ци пе еко ло ги је и кон цеп та одр жи вог раз во ја.  

На ни воу раз у ме ва ња уче ни ци тре ба да ис ка зу ју кри тич ки од
нос пре ма про бле ми ма за га ђи ва ња, де гра да ци је и за шти те жи вот
не сре ди не, при хва те кон цепт одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва 
бу ду ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну.

На ни воу при ме не уче ни ци тре ба да сте че на зна ња из еко ло
ги је, за шти те, уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја 
при ме не у ре ша ва њу про бле ма из ове обла сти и по ка зу ју од го во
ран од нос пре ма при ро ди, ње ној за шти ти и уна пре ђи ва њу.

Са вре ме ни на став ни про цес зах те ва од на став ни ка пу ну ан га
жо ва ност и пер ма нен тан рад на лич ном струч ном уса вр ша ва њу. Под 
тим се под ра зу ме ва по ха ђа ње аде кват них акре ди то ва них се ми на ра и 
пра ће ње са вре ме не на уч не, струч не  и ме то дич ке ли те ра ту ре.

Образовни профили: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР

БИОЛОГИЈА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве би о ло ги је је да уче ни ци раз ви ју би о ло шку, оп
шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но сти, ве шти
не и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту и ра ду, да раз ви ју 

мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за би о ло ги ју као на у ку уз 
при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду ћих 
ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну. 

Задаци на ста ве би о ло ги је су да уче ни ци:
– усво је на став не са др жа је би о ло ги је са на уч ног аспек та као 

основ за про фе си о нал ни раз вој и на ста вак шко ло ва ња;
– раз у ме ју оп ште за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди и при

хва те их као основ за фор ми ра ње соп стве них и оп штих нор ми по
на ша ња пре ма сре ди ни у ко јој жи ве;

– стек ну спо соб ност ин те гра тив ногмул ти ди сци пли нар ног 
при сту па  на став ним са др жа ји ма; 

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња и 
ана ли зи ра ња;

– раз ви ју спо соб ност ло гич ког, кри тич ког ми шље ња, за кљу
чи ва ња и ре ша ва ња про бле ма;

– раз ви ју на уч ну пи сме ност, спо соб ност за пи са ну и вер бал ну 
ко му ни ка ци ју на ма тер њем је зи ку у би о ло ги ји као на у ци; 

– раз ви ја ју функ ци о нал на зна ња из би о ло ги је; 
– раз ви ју спо соб ност ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;
– раз ви ју спо соб ност про на ла же ња, при ку пља ња и ана ли зе 

би о ло шких ма те ри ја ла и по да та ка;
– раз у ме ју зна чај би о ло шке (ор ган ске) про из вод ње;
– раз ви ју спо соб ност за рад у ти му, са мо вред но ва ње, са мо

стал но пре зен то ва ње ре зул та та ра да и вр шњач ко уче ње;
– при хва те да су очу ва ње при ро де и за шти та жи вот не сре ди

не, по што ва ње и чу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не, 
од го вор но ко ри шће ње при род них ре сур са и за шти та жи во ти ња 
њи хо ви при о ри тет ни за да ци;

– раз ви ју свест о ва жно сти здра вља и прак ти ку ју здра ве сти
ло ве жи во та;

– раз ви ју то ле рант но, ху ма но по на ша ње без об зи ра на на ци о
нал не, ре ли гиј ске, пол не и дру ге раз ли ке ме ђу љу ди ма;

– фор ми ра ју рад не на ви ке и од го во ран од нос пре ма ра ду;
– оспо со бе се за са мо стал но и це ло жи вот но уче ње. 

I РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ЖИ ВИХ БИ ЋА

Би о ло шки си сте ми и упра вља ње би о ло шким си сте ми ма (ће
ли ја, тки ва, си стем ор га на, ор га ни зам).

II. БИ О ЛО ГИ ЈА ЋЕ ЛИ ЈЕ 

Хе миј ски са став ће ли је. Ор ган ска и нео р ган ска је ди ње ња ко ја 
уче ству ју у из град њи ће ли ја.

Гра ђа ће ли је и функ ци ја ће лиј ских ор га не ла.
Де о ба ће ли је, зна чај ће лиј ске де о бе, ре гу ла ци ја де о бе и по

сле ди ца не кон тро ли са не ре гу ла ци је  –  ту мо ри.

III. ВИ РУ СИ 

Гра ђа ви ру са. Раз мно жа ва ње ви ру са. Ви ру си као иза зи ва чи 
раз ли чи тих обо ље ња.

IV. БАК ТЕ РИ ЈЕ 

Оп ште од ли ке. Раз мно жа ва ње бак те ри ја. Бак те ри је као иза зи
ва чи бо ле сти. Зна чај бак те ри ја у ин ду стри ји, по љо при вре ди и ге
не тич ком ин же ње рин гу.

V. МЕ ТА БО ЛИ ЗАМ 

Де фи ни ци ја ме та бо ли зма и зна чај за жи ви свет.
Ти по ви ис хра не жи вих би ћа. Фо то син те за, ње ни про дук ти и 

зна чај за жи вот на Зе мљи.

VI. БИ О ЛО ГИ ЈА РАЗ ВИ ЋА ЖИ ВО ТИ ЊА И ЧО ВЕ КА

Пол не ће ли је (га ме ти). Ооге не за, спер ма то ге не за.
Опло ђе ње и ра ни ступ ње ви ем бри о ге не зе.



Ор га но ге не за.
Раст ће ли је, ор га на и ор га ни зма.
Ем бри о нал ни омо та чи.
Ра ђа ње и пост на тал ни пе ри од (нео на тал ни пе ри од, ју ве нил

ни пе ри од, пре пу бер тал ни и пу бер тал ни пе ри од, адулт ни пе ри од).
Ста ре ње.
Пла ни ра ње по том ства. Зна чај пла ни ра ња по том ства. Нај че

шћи узро ци сте ри ли те та.

VII. РА ЗНО ВР СНОСТ ЖИ ВОГ СВЕ ТА 

Усло ви жи во та на на шој пла не ти. Са вре ме на по де ла би ља ка 
и жи во ти ња. Раз ли ке из ме ђу би ља ка и жи во ти ња. Од но си би ља ка 
и жи во ти ња. 

Оп ште ка рак те ри сти ке и кла си фи ка ци ја би ља ка, ме ди цин ски 
и при вред ни зна чај би ља ка.

VI II. РА ЗНО ВР СНОСТ БИЉ НОГ СВЕ ТА

Оп ште ка рак те ри сти ке и кла си фи ка ци ја би ља ка, ме ди цин ски 
и при вред ни зна чај би ља ка.

IX. МОР ФО ЛО ГИ ЈА ОР ГА НА СКРИ ВЕ НО СЕ МЕ НИ ЦА 

Биљ ни ор га ни (ко рен, из да нак, ста бло, лист, цвет, цва сти, 
плод, се ме).

X.  КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД ИСТО РИ ЈЕ УПО ТРЕ БЕ БИ ЉА КА  
У ЛEЧЕЊУ

Осврт на ва жност ле ко ви тих биљ них си ро ви на у про шло сти. 
Кра так пре глед исто ри је упо тре бе би ља ка у ле че њу у нас. Бер ба и 
су ше ње ле ко ви тих би ља ка.

XI. ГА ЈЕ ЊЕ ЛЕ КО ВИ ТИХ И АРО МА ТИЧ НИХ БИ ЉА КА 

Са вре ме на про из вод ња ле ко ви тог и аро ма тич ног би ља. Бер ба 
и су ше ње ле ко ви тог би ља.

Ле ко ви ти са стој ци би ља ка. Ал ка ло и ди, гли ко зи ди, са по ни ни, 
та ни ни, етар ска уља, смо ле и бал за ми, фи тон ци ди, ви та ми ни, ен
зи ми, хор мо ни, про те и ни, ма сти и уља, во ско ви, угље ни хи дра ти, 
ор ган ске ки се ли не, ми не рал ни са стој ци би ља ка.

II РАЗ РЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ НА У КЕ О НА СЛЕ ЂИ ВА ЊУ 

Мо ле кул ске осно ве на сле ђи ва ња.
Ге ни. Де фи ни ци ја ге на.
Основ на пра ви ла на сле ђи ва ња.
Из во ри ге не тич ке ва ри би јал но сти.
Ге не ти ка чо ве ка.Хро мо зо ми чо ве ка. Де тер ми на ци ја по ла чо

ве ка. Про ме не у бро ју пол них хро мо зо ма и ге не тич ком ма те ри ја лу. 
По сле ди це укр шта ња у бли ском срод ству.

Ге не тич ко са ве то ва ње и ра но от кри ва ње на след них бо ле сти 
као би тан со ци јал ни фак тор.

Ге не тич ка усло вље ност по на ша ња љу ди (ин те ли ген ци ја, мен
тал ни по ре ме ћа ји).

Ге не тич ки ин же ње ринг и зна чај за чо ве ка (син те за при род ног 
ин су ли на, ин тер фе рон и др.).

Ге не тич ка струк ту ра по пу ла ци је.
По пу ла ци ја и ге но фонд. Ва ри ра ње ква ли та тив них и кван ти

та тив них осо би на.
Се лек ци ја и опле ме њи ва ње би ља ка и жи во ти ња.

II. ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ЕВО ЛУ ЦИ О НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ

Те о ри ја ево лу ци је.
Дар ви ни зам и са вре ме на об ја шње ња ево лу ци о них про це са.
Ме ха ни зми ево лу ци о них про це са: му та ци је, ге не тич ки 

дрифт, про ток ге на.

При род на се лек ци ја и адап та ци је.
По ста нак вр ста и те о ри је спе ци ја ци је.
По ста нак жи во та.
Ево лу ци ја и фи ло ге ни ја.
По ре кло чо ве ка.
Би о ло шка и кул тур на ево лу ци ја чо ве ка.
Ути цај чо ве ка на пра вац и бр зи ну ево лу ци о них про це са.

III. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ПРИН ЦИ ПИ ЕКО ЛО ГИ ЈЕ

Пред мет про у ча ва ња, зна чај еко ло ги је и ни вои ор га ни за ци је 
жи вог све та.

Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. 
Адап та ци ја на раз ли чи те усло ве жи во та. Жи вот на фор ма: по

јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја.
Жи вот но ста ни ште.
По јам и осо би не по пу ла ци је. 
Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја и од

но си ор га ни за ма у би о це но зи. 
Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе и од но си у еко

си сте му. Кла си фи ка ци ја еко си сте ма.
Би ос фе ра  –  је дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Про це си 

кру же ња во де (хи дро ло шки ци клус), угље ни ка, азо та, фос фо ра и 
сум по ра.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

IV.  ЗА ШТИ ТА, УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ  
И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Кон цепт одр жи вог раз во ја.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под ути ца јем чо ве ка. Про ме

не фи зич ких усло ва сре ди не. По ди за ње на се ља и усло ви жи во та у 
гра до ви ма. Ге не тич ки и здрав стве ни ефек ти на ру ша ва ња и за га ђи
ва ња жи вот не сре ди не.

За га ђи ва ње и за шти та жи вот не сре ди не: по јам, из во ри и вр
сте за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Ефек ти за га ђи ва ња. Основ ни пој
мо ви еко ток си ко ло ги је. Кла си фи ка ци ја ток си ка на та. Вр сте и на чи
ни тро ва ња. Ток сич ни ефек ти. Би о ло шке осо бе но сти ор га ни за ма и 
мо гућ ност не у тра ли за ци је штет ног де ло ва ња ток сич них ма те ри ја.

1. За га ђи ва ње и за шти та ва зду ха. Из во ри и кла си фи ка ци ја 
за га ђи ва ча ва зду ха. Нај зна чај ни ји за га ђи ва чи ва зду ха. Ефек ти за
га ђи ва ња ва зду ха на жи ви свет и ма те ри јал на и кул тур на до бра. 
Ме ре за шти те ва зду ха од за га ђи ва ња.

2. За га ђи ва ње и за шти та во де. Вр сте и из во ри за га ђи ва ња во
да. Фи зич ко и хе миј ско за га ђи ва ње во да. Би о ло шко за га ђи ва ње во
да. За га ђи ва ње мо ра и оке а на. За шти та во да од за га ђи ва ња. Си стем 
за тво ре них ци клу са во де. Пре чи шћа ва ње от пад них во да. За шти та 
во да од тер мал ног за га ђи ва ња.

3. За га ђи ва ње и за шти та зе мљи шта. Из во ри за га ђи ва ња зе
мљи шта. За га ђи ва ње зе мљи шта чвр стим от па ци ма. За га ђи ва ње зе
мљи шта та ло же њем за га ђи ва ча из ва зду ха. За га ђи ва ње зе мљи шта 
по сред ством за га ђе не во де. За га ђи ва ње зе мљи шта при по љо при
вред ној про из вод њи. За шти та зе мљи шта од за га ђи ва ња. Об ра да 
от па да ка ин ду стри је. Об ра да и де по но ва ње чвр стих от па да ка из 
на се ља. Про из вод ња уз ма њу ко ли чи ну от па да ка. Про из вод ни си
сте ми без от па да ка.

4. За га ђи ва ње и за шти та хра не. Из во ри за га ђи ва ња хра не. 
Ади ти ви хра не. Кон та ми нан ти хра не. Пе сти ци ди. За шти та хра не 
од за га ђи ва ња.

5. Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње и за шти та. Из во ри и вр сте ра ди
ја ци је. При род на и ве штач ка зра че ња. Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње 
во де и зе мљи шта. Би о ло шки ефек ти зра че ња. Ра ди о ак тив ни от па
ци и про блем њи хо вог де по но ва ња. Кон тро ла и за шти та.

6. Бу ка и за шти та од бу ке. Из во ри бу ке. Де ло ва ње бу ке на ор
га ни зам чо ве ка и жи во ти ња. Ви бра ци је. Ме ре за шти те од бу ке и 
ви бра ци ја.

7. Си стем пра ће ња за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (мо ни то ринг 
си стем). По јам и кла си фи ка ци ја си сте ма мо ни то рин га. 

Про јект на ак тив ност: пра ће ње и раз ма тра ње па ра ме та ра жи
вот не сре ди не на раз ли чи тим ло ка ли те ти ма.



8. Уре ђи ва ње сре ди не и из град ња про сто ра. Прин ци пи и ме
то де пла ни ра ња и уре ђи ва ња про сто ра.  Еко ло шке осно ве про стор
ног пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. Еко ло ги ја пре де ла.

V. ЗА ШТИ ТА ПРИ РО ДЕ

Про бле ми угро же но сти жи ве и не жи ве при ро де. Са вре ме ни 
при сту пи и мо гућ ност за шти те угро же не фло ре, фа у не, еко си сте ма 
и пре де о них це ли на.

На ци о на ли пар ко ви и при род ни ре зер ва ти.

VI.  ЕКО ЛО ШКИ, ЗДРАВ СТВЕ НИ И СО ЦИ ЈАЛ НИ АСПЕК ТИ 
ИН ТЕ ГРАЛ НОГ БИ О ЛО ШКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА  
И ВАС ПИ ТА ЊА.

Про мо ци ја здра вих сти ло ва жи во та.
Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 

про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку здра ве ис хра не.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ток си ко ма ни је и бо ле сти за ви сно сти.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку од но са ме ђу по ло ви ма.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку пол но пре но си вих бо ле сти.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку СИ ДА.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку лич не хи ги је не и хи ги је не жи вот ног про сто ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Са др жа ји про гра ма на став ног пред ме та би о ло ги је за обра зов
не про фи ле у че тво ро го ди шњим струч ним шко ла ма има ју оп ште
о бра зов ни и струч ни ка рак тер и тре ба да до при не су фор ми ра њу 
оп ште кул ту ре уче ни ка и ње го вом про фе си о нал ном раз во ју. Исто
вре ме но, струк ту ра про гра ма да је  осно ву за бо ље раз у ме ва ње са
др жа ја струч них пред ме та.

Про грам је струк ту ри ран та ко да су по је ди не обла сти по де ље
не на на став не те ме, ко је пред ста вља ју ло гич ке це ли не. На став не 
те ме су раш чла ње не на на став не је ди ни це у окви ру ко јих се бли же 
од ре ђу ју кон крет ни на став ни са др жа ји. Број ча со ва по треб них за 
ре а ли за ци ју на став не те ме (об ра да но вог гра ди ва, по на вља ње, ве
жба ње, си сте ма ти за ци ја) од ре ђу је на став ник.

За ре а ли за ци ју про гра ма ве о ма је ва жно до бро пла ни ра ње и 
при пре ма ње на став ног про це са. Под тим се, из ме ђу оста лог, под
ра зу ме ва пре вас ход но из ра да гло бал ног (го ди шњег) и опе ра тив них 
(ме сеч них) пла но ва ра да.

При ли ком ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о 
ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве, уз ра сту уче ни ка, њи хо вом прет ход
но сте че ном зна њу и ко ре ла ци ји би о ло ги је са дру гим на став ним 
пред ме ти ма.

Узи ма ју ћи у об зир струк ту ру про грам ских са др жа ја би о ло ги
је за ове обра зов не про фи ле, на став ник мо же да при ме ни ши ро ки 
оп сег раз ли чи тих об ли ка, ди дак тич ких мо де ла, ме то да и сред ста ва 
на став ног ра да. Но ви са др жа ји, ко ји ни су про пра ће ни по сто је ћим 
уџ бе ни ци ма, мо гу се ре а ли зо ва ти упо тре бом аде кват них  тек сту ал
них и ви део ма те ри ја ла.

Ве жбе и дру ги ти по ви ча со ва ко ји су пред ви ђе ни, тре ба да се 
ре а ли зу ју пре вас ход но при ме ном:

– при род них на став них сред ста ва (пре па ро ван бо та нич ки и 
зо о ло шки ма те ри јал, ми кро скоп ски пре па ра ти, пре па ра ти у фик са
ти ву, ске ле ти и њи хо ви де ло ви, па ле он то ло шке збир ке...);

– ак тив них на став них об ли ка (рад у па руко о пе ра тив ни рад, 
рад у гру пи);

– ак тив них на став них ме то да (ме то да де мон стра ци је, ме то да 
илу стра ци је, ме то да прак тич них и ла бо ра то риј ских ра до ва).

На став ник тре ба да ре а ли зу је ди дак тич ке мо де ле ко ји у се
би ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме то де и сред ства на став ног ра да, 
ко ји су у скла ду са про грам ским са др жа ји ма, ци ље ви ма и за да ци
ма на ста ве би о ло ги је. 

По себ но је по год но за ре а ли за ци ју бо та нич ких и зо о ло шких 
про грам ских са др жа ја (си сте ма ти ка и фи ло ге ни ја ор га ни за ма) 
при ме ни ти ег зем плар ни мо дел на ста ве. Уко ли ко су у пи та њу еко
ло шки са др жа ји, он да је мо гу ће при ме ни ти про блем ски, про гра
ми ра ни мо дел на ста ве и те рен ску на ста ву или би о ло шку на став ну 
екс кур зи ју и раз ли чи те про јект не ак тив но сти. Пред ви ђе не про
јект не ак тив но сти је по треб но ре а ли зо ва ти тим ском на ста вом у 
шко ли или ван ње. 

Уко ли ко се на ста ва ре а ли зу је у шко ли, нај а де кват ни ји обје кат 
за то је ка би нет. За ре а ли за ци ју про гра ма би о ло ги је нео п ход но је 
да шко ла обез бе ди ми ни мум на став них сред ста ва, што је пред ви
ђе но и ре гу ли са но Пра вил ни ком о нор ма ти ву школ ског про сто ра, 
опре ме и на став них сред ста ва.

С об зи ром да се уче ни ци пре вас ход но об у ча ва ју за про фе си
о нал ну де лат ност, по треб но је ка да је год то мо гу ће, на ста ву/школ
ску прак су из во ди ти у при вред ним објек ти ма (из ван школ ског 
ком плек са). Уко ли ко је у пи та њу по љо при вред на и ве те ри нар ска 
стру ка, он да се на ста ва мо же ре а ли зо ва ти у раз ли чи тим објек ти ма 
у обла сти про из вод ње (по љо при вред на до бра, ком би на ти за про из
вод њу хра не и сл.), објек ти на уч ног ра да (на уч ни ин сти ту ти, екс пе
ри мен тал на по љо при вред на до бра, екс пе ри мен тал не ве те ри нар ске 
ин сти ту ци је, мре сти ли шта...), објек ти екс по нат ног ка рак те ра (при
род њач ки му зе ји, зо о ло шки вр то ви, бо та нич ке ба ште, на ци о нал ни 
пар ко ви и дру га за шти ће на при род на до бра).

При ли ком по се те објек ти ма у обла сти про из вод ње, уче ни ци 
тре ба да се што не по сред ни је, пот пу ни је и си сте ма тич ни је упо зна
ју са ко ре ла ци ја ма ко је се оства ру ју из ме ђу људ ских де лат но сти и 
при ро де. Под тим се под ра зу ме ва упо зна ва ње уче ни ка са си ро ви
на ма до би је ним из при ро де и тех но ло ги ја ма њи хо ве пре ра де. Та
ко ђе, уче ни ци тре ба на тај на чин да упот пу не про це се са зна ва ња и 
раз во ја соп стве не рад не кул ту ре.

Уче ни ко во успе шно са вла ђи ва ње на став них са др жа ја за ви си 
и од пра вил но од ре ђе них ни воа вас пит нообра зов них зах те ва. У 
том сми слу, мо гу се де фи ни са ти три ши ро ке ка те го ри је ког ни тив
ног до ме на (пре ма Блу мо вој так со но ми ји): ни во оба ве ште но сти, 
ни во раз у ме ва ња и ни во при ме не.

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да по зна ју: оп ште 
ка рак те ри сти ке жи во та, ви ру се, бак те ри је као иза зи ва че бо ле сти; 
гра ђу ће ли је и про це се у њој, би о ло ги ју раз ви ћа, прин ци пе ге не
ти ке и ево лу ци је и ис ка зу ју од го во ран од нос пре ма при ро ди, ње ној 
за шти ти и уна пре ђи ва њу.

На ни воу раз у ме ва ња, уче ни ци тре ба де таљ ни је да по зна ју 
гра ђу ће ли је, про це се ко ји су ве за ни за жи вот ће ли је и фе но ме не 
ко ји про ис ти чу из тих про це са, да ис ка зу ју кри тич ки од нос пре ма 
про бле ми ма за га ђи ва ња, де гра да ци је и за шти те жи вот не сре ди не, 
при хва те кон цепт одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду ћих ге
не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну. Та ко ђе је по треб но да раз
у ме ју ме ха ни зме на сле ђи ва ња и ево лу ци о них про ме на и да схва те 
зна чај бак те ри ја у ин ду стри ји, по љо при вре ди, ме ди ци ни, шу мар
ству и ге не тич ком ин же ње рин гу. 

На ни воу при ме не, по треб но је да уче ни ци уме ју да по ве жу 
гра ђу ће ли је са ње ном функ ци јом, ка ко би раз у ме ли су шти ну жи
вот них фе но ме на и да сте че на зна ња из еко ло ги је, за шти те, уна
пре ђи ва ња жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја при ме не у ре ша
ва њу про бле ма из ове обла сти. 

Са вре ме ни на став ни про цес би о ло ги је зах те ва од на став ни ка 
пу ну ан га жо ва ност и пер ма нен тан рад на лич ном струч ном уса вр
ша ва њу. Под тим се под ра зу ме ва по ха ђа ње аде кват них акре ди то ва
них се ми на ра и пра ће ње са вре ме не на уч не и струч не би о ло шке и 
ме то дич ке ли те ра ту ре.


