
Правилник о изменама 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. 7/2013 

од 29.5.2013. године, ступио је на снагу 6.6.2013, а примењује се од школске 

2013/2014. године. 

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), 

део: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО - 

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ", поглављe: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, подручје рада: ОСТАЛО - ЛИЧНЕ 

УСЛУГЕ", пододељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", "III. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА", "IV. ФАКУЛТАТИВНИ 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА" и "ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА 

И ПРОГРАМА", наставни планови за образовне профиле у трогодишњем 

образовању: "ЖЕНСКИ ФРИЗЕР", "МУШКИ ФРИЗЕР" и "ПЕДИКИР И 

МАНИКИР", замењују се новим наставним плановима, који су одштампани уз 

овај правилник и чине његов саставни део. 

Текст у пододељку: "2. Подела одељења на групе", замењује се новим текстом, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Поглављe: "НАСТАВНИ ПЛАНОВИ", одељак: "I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, подручје рада: ОСТАЛО - ЛИЧНЕ УСЛУГЕ", пододељак: "Б. 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ", "III. ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА", "IV. ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА" и "ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА", 

наставни планови за образовне профиле у четворогодишњем образовању: 

"СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР", замењују се новим наставним 

плановима, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Текст у пододељку: "2. Подела одељења на групе", замењује се новим текстом, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПРОГРАМИ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ", одељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ": 

- пододељак: "ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ 

ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ", за образовне профиле у трогодишњем образовању: 

"ЖЕНСКИ ФРИЗЕР", "МУШКИ ФРИЗЕР" и "ПЕДИКИР И МАНИКИР", 

наставни програми предмета, замењују се новим наставним програмима 

предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део; 

- пододељак: "ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ГРУПУ 

ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЧИЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ ТРАЈЕ ТРИ ГОДИНЕ", за 

образовне профиле у трогодишњем образовању: "ЖЕНСКИ ФРИЗЕР", 

"МУШКИ ФРИЗЕР" и "ПЕДИКИР И МАНИКИР", наставни програми предмета, 



замењују се новим наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај 

правилник и чине његов саставни део; 

- пододељак: "ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ НА НИВОУ 

ПОЈЕДИНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА", за образовне профиле у 

трогодишњем образовању: "ЖЕНСКИ ФРИЗЕР", "МУШКИ ФРИЗЕР" и 

"ПЕДИКИР И МАНИКИР", наставни програми предмета, замењују се новим 

наставним програмима предмета, који су одштампани уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

У поглављу: "НАСТАВНИ ПРОГРАМИ, I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ", одељак: "Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ": 

- пододељак: "ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СE ИЗУЧАВАЈУ НА НИВОУ 

ПОЈЕДИНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА", за образовне профиле у 

четворогодишњем образовању: "СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР", наставни 

програми предмета, замењују се новим наставним програмима предмета, који су 

одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Просветном гласнику", а примењиваће се од школске 2013/2014. године. 
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У Београду, 22. априла 2013. године 

Министар 

проф. др Жарко Обрадовић, с.р. 

 



 

 

 
 

 

 

     

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО – ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
1. ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР (у тро го ди шњем обра зо ва њу);
2. МУ ШКИ ФРИ ЗЕР (у тро го ди шњем обра зо ва њу);
3. МА НИ КИР И ПЕ ДИ КИР (у тро го ди шњем обра зо ва ња);
4. СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР (у че тво ро го ди шњем 

обра зо ва њу)

















НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ

ПРО ГРА МИ ПРЕД МЕ ТА КО ЈИ СУ ЗА ЈЕД НИЧ КИ  
ЗА СВЕ ОБРА ЗОВ НЕ ПРО ФИ ЛЕ

Образовни профили у трогодишњем образовању: ЖЕН СКИ 
ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ

(Образовни профили: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, 
ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је је 
сти ца ње основ них зна ња о гра ђи и функ ци ја ма ор га на, си сте ма ор
га на и чо ве чи јег ор га ни зма као це ли не; оспо со бља ва ње уче ни ка да 
сте че на зна ња по ве зу ју и при ме њу ју у из у ча ва њу дру гих на став
них те ма и обла сти, про фе си о нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је су 
да уче ни ци:

– стек ну основ на зна ња о по ре клу чо ве ка;
– раз у ме ју про це се и ме ха ни зме ко ји се од и гра ва ју у људ ском 

ор га ни зму;
– усво је основ на зна ња о мор фо ло шкофунк ци о нал ним ка

рак те ри сти ка ма ће ли ја и тки ва;
– стек ну ква ли тет на зна ња о гра ђи и функ ци ја ма ло ко мо тор

ног, кар ди о ва ску лар ног, ре спи ра тор ног, ен до кри ног, нер вног, уро
ге ни тал ног и ди ге стив ног си сте ма;

– раз ви ју на ви ку за ко ри шће њем но вих ин фор ма ци о них тех
но ло ги ја у ци љу пре тра жи ва ња и при ку пља ња по да та ка о са вре ме
ним до стиг ну ћи ма у про у ча ва њу чо ве чи јег ор га ни зма, при ме ре но 
уз ра сним мо гућ но сти ма раз у ме ва ња;

– раз ви ју свест о по тре би за пер ма нент ним обра зо ва њем;
– не гу ју и раз ви ју спо соб ност тим ског ра да, ин тер ак ци је и са

рад ње ме ђу уче ни ци ма;
– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња, 

ана ли зи ра ња, кри тич ког ми шље ња и за кљу чи ва ња.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД (1) 

Пред мет про у ча ва ња ана то ми је и фи зи о ло ги је.

ФУНК ЦИ О НАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЧО ВЕЧ ЈЕГ  
ОР ГА НИ ЗМА (1) 

Функ ци о нал на ор га ни за ци ја чо веч јег ор га ни зма. Хо ме о ста за 
и ме ха ни зми ре гу ла ци је.

МОР ФО ЛО ШКОФУНК ЦИ О НАЛ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
ЋЕ ЛИ ЈА И ТКИ ВА (7) 

Мор фо ло шкофунк ци о нал не ка рак те ри сти ке ће ли је. 
Тран спорт кроз ће лиј ску мем бра ну. 
По јам и вр сте тки ва. Епи тел но и ве зив на тки ва. 
Раз дра жли ва тки ва – ми шић но и нер вно тки во. 
Ко жа – гра ђа и функ ци је. Ад нек си ко же.

ТЕ ЛЕ СНЕ ТЕЧ НО СТИ (1) 

По јам и по де ла те ле сних теч но сти. Про мет во де у ор га ни зму.

КРВ (6) 

По јам, за пре ми на, бо ја и са став кр ви. Крв на пла зма. Уло ге 
кр ви.

Ће лиј ски еле мен ти кр ви: ери тро ци ти, ле у ко ци ти и тром бо ци ти.
Уло ге кр ви.
Крв не гру пе (АВО, Rh) и прин ци пи тран сфу зи је кр ви.

ЛО КО МО ТОР НИ СИ СТЕМ (11) 

Оп шти пој мо ви о ко сти ма – по де ла, гра ђа и уло ге.
Ске лет гла ве.
Ске лет груд ног ко ша.
Ске лет кич ме ног сту ба и кар ли це.
Ске лет екс тре ми те та.
Гра ђа, об лик и функ ци о нал не ка рак те ри сти ке ске лет них ми

ши ћа.
Му ску ла ту ра гла ве, вра та и екс тре ми те та. Му ску ла ту ра тру па.

НЕР ВНИ СИ СТЕМ (8) 

Основ ни пој мо ви о нер вном си сте му. Цен трал ни нер вни си
стем.

Кич ме на мо жди на и ре флек сна ак тив ност ЦНСа. Про ду же на 
мо жди на, мо жда ни мост и ма ли мо зак. 

Сред њи мо зак и ме ђу мо зак.
Ве ли ки мо зак. Мо жда ни це. Це ре бро спи нал на теч ност. 
Пе ри фер ни нер вни си стем: спи нал ни и кра ни јал ни нер ви. 
Ауто ном ни нер вни си стем.

РЕ ЦЕП ТОР НИ СИ СТЕМ (4) 

Оп ште осо би не ана ли за то ра. Ре цеп ци ја уку са, ми ри са и сен
зи би ли те та.

Ре цеп ци ја ви да.
Ре цеп ци ја слу ха и рав но те же.

ЕН ДО КРИ НИ И РЕ ПРО ДУК ТИВ НИ СИ СТЕМ (7) 

Ен до кри ни си стем – хор мо ни: по јам, уло ге, по де ла и осо би не.
Хи по фи за. Ен до кри ни пан кре ас.
Ти ро ид на и па ра ти ро ид не жле зде. Над бу бре жне жле зде. 
Пол не жле зде же не и му шкар ца – гра ђа и функ ци је. 
Жен ски пол ни ор га ни и му шки пол ни ор га ни – гра ђа и 

функ ци је.

КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НИ СИ СТЕМ (7) 

Ср це – по ло жај, ве ли чи на, спол ни из глед и гра ђа. 
Уну тра шњи из глед ср ца – прет ко мо ре, ко мо ре и вал ву лар ни 

апа рат. Плућ ни и си стем ски кр во ток.
Ана то ми ја и фи зи о ло ги ја крв них су до ва. 
Ср ча ни ци клус, фре квен ца ср ца.
Ре гу ла ци ја ср ча ног ра да. Ар те риј ски крв ни при ти сак и пулс.

РЕ СПИ РА ТОР НИ СИ СТЕМ (6) 

Ди сај ни пу те ви – по де ла, гра ђа и уло ге. 
Плу ћа, плућ на ма ра ми ца и ме ди ја сти нум. 
Фи зи о ло ги ја ди са ња – ме ха ни зам ди сај них по кре та. 
Раз ме на га со ва у плу ћи ма и тран спорт га со ва пу тем кр ви. Ре

гу ла ци ја ди са ња.

ДИ ГЕ СТИВ НИ СИ СТЕМ (5) 

Ана то ми ја ди ге стив ног си сте ма. 
Ана то ми ја је тре и уло ге је тре. 
Ва ре ње у ди ге стив ном си сте му.

УРИ НАР НИ СИ СТЕМ (3) 

Ана то ми ја бу бре га и мо краћ них пу те ва. 
Фи зи о ло ги ја ури нар ног си сте ма: функ ци је бу бре га и осо би не 

мо кра ће.



ТЕ ЛЕ СНА ТЕМ ПЕ РА ТУ РА (2) 

Тер мо ре гу ла ци ја – ме ха ни зми ства ра ња и ода ва ња то пло те.

ПРО МЕТ МА ТЕ РИ ЈЕ И ЕНЕР ГИ ЈЕ (1) 

Ме та би зам угље них хи дра та, ма сти и бе лан че ви на и ме ђу
соб на по ве за ност.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је пред ста
вља основ ни оп ште струч ни пред мет јер сво јим са др жа ји ма пру жа 
уче ни ци ма зна ња нео п ход на за раз у ме ва ње са др жа ја дру гих струч
них пред ме та у под руч ју ра да и у функ ци ји је про фе си о нал ног 
оспо со бља ва ња. Са др жај но се осла ња на уче нич ка зна ња сте че на 
у основ ној шко ли из обла сти на у ке о чо ве ку из на став ног пред ме та 
би о ло ги ја пру жа ју ћи про ши ре на и про ду бље на зна ња о си сте ми ма 
ор га на чо ве чи јег ор га ни зма, њи хо вом функ ци о ни са њу, ме ђу соб ној 
функ ци о нал ној по ве за но сти и усло вље но сти.

У на став ном ра ду ве ли ку по моћ би пред ста вља ло ко ри шће ње 
очи глед них на став них сред ста ва – сли ка, схе ма, му ла жа по је ди них 
си сте ма ор га на, на став них фил мо ва, ани ма ци ја и сл.

По себ но тре ба ра ди ти на пер ма нент ном по ве зи ва њу зна ња у 
окви ру пред ме та ка ко би уче ни ци раз у ме ли функ ци о ни са ње јед ног 
си сте ма ор га на као део функ ци о ни са ња ор га ни зма као је дин стве не 
це ли не. Због то га се за ча со ве си сте ма ти за ци је на став них са др жа
ја пре по ру чу је осми шља ва ње за да та ка ко је ће уче ни ци са мо стал но 
или у груп ном ра ду ре ша ва ти. То мо гу би ти за да ци упо ре ђи ва ња 
гра ђе по је ди них ор га на и си сте ма ор га на, утвр ђи ва ња слич но сти и 
раз ли ка у на чи ну функ ци о ни са ња, от кри ва ња ве за ме ђу си сте ми ма 
ор га на и сл. За из ра ду ова квих за да та ка уче ни ци ће ко ри сти ти зна
ња сте че на на ча со ви ма, уџ бе ник, али их је по треб но упу ти ти и на 
ко ри шће ње дру гих из во ра зна ња – атла са, ен ци кло пе ди ја, ин тер не
та,... Пре зен та ци је ре а ли зо ва них за да та ка мо гу би ти у раз ли чи тој 
фор ми – по сте ра, на став них пла ка та, ви део пре зен та ци је, асо ци ја
тив них квиз пи та ња,…

По врат ном ин фор ма ци јом о сте пе ну и ква ли те ту усво је них 
са др жа ја кон ти ну и ра но оба ве шта ва ти уче ни ке чи ме се под сти
че мо ти ви са ност за сти ца ње но вих зна ња и њи хо ву при ме ну. У ту 
свр ху мо гу ће је ко ри сти ти усме ну про ве ру зна ња, крат ке те сто ве и 
дру ге об ли ке пи сме не про ве ре зна ња, те сто ве на кра ју пр вог и дру
гог по лу го ди шта, се ми нар ске ра до ве и пре зен та ци је и др. 

ХИГИЈЕНА

(Образовни профили: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, 
ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи ги је на је сти ца ње основ них зна ња 
из под руч ја оп ште хи ги је не, фор ми ра ње по зи тив ног ста ва у од но
су на при ме ну прин ци па хи ги је не у сва ко днев ном жи во ту и про фе
си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та хи ги је на су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за раз у ме ва ње зна ча ја и уло ге одр жа ва ња 

лич не хи ги је не и хи ги јен ског на чи на жи вље ња у пре вен ци ји бо ле сти;
– сти чу основ на зна ња о зна ча ју и уло зи хи ги је не ис хра не у 

за шти ти и уна пре ђи ва њу здра вља и упо зна ју по ре ме ћа је и бо ле сти 
ко је на ста ју као по сле ди ца не пра вил не ис хра не;

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

– усво је зна ња о ути ца ју штет них аге на са у рад ном и жи вот
ном окру же њу на на ру ша ва ње здра вља љу ди;

– усво је ху ма ни стич ке ста во ве, раз ви ју и не гу ју ем па ти ју;
– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, уоча ва ња, ана ли зи ра ња, 

ту ма че ња, ло гич ког за кљу чи ва ња, ре ша ва ња про бле ма;
– оспо со бе се за са мо стал но и пер ма нент но обра зо ва ње и 

уса вр ша ва ње;

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД (2)

Пред мет из у ча ва ња, за да ци и зна чај хи ги је не. 
По јам и де фи ни ци ја здра вља.

ЛИЧ НА ХИ ГИ ЈЕ НА (17)

Одр жа ва ње те ле сне чи сто ће.
Хи ги је на усне ду пље. Зуб ни ка ри јес – на ста нак и пре вен ци ја.
Хи ги је на ко се и нок ти ју. 
Хи ги је на пол них ор га на и пол них од но са. Бо ле сти ко је се 

пре но се сек су ал ним кон так том: го но ре ја и си фи лис.
AIDS и оста ле бо ле сти ко је се пре но се сек су ал ним кон так том.
Ко ли тис.
Мен стру ал на хи ги је на и хи ги је на труд ни ца.
Ме ди цин ски аспек ти пла ни ра ња по ро ди це. Кон тра цеп тив не 

ме то де.
Кон тра цеп тив на сред ства.
Бо ле сти пр ља вих ру ку: бак те риј ске ин фек ци је ко же и слу зо

ко жа ин фек ци је ди ге стив ног трак та.
Па ра зит на обо ље ња. пе ди ку ло за. Ска би јес и гљи вич на обо

ље ња ко же.
Хи ги је на оде ва ња.

МЕН ТАЛ НА ХИ ГИ ЈЕ НА (16)

Мен тал на хи ги је на – од нос со мат ског и мен тал ног здра вља.
Фак то ри ко ји ути чу на мен тал но здра вље. Здра ва и зре ла лич

ност.
Адо ле сцен ци ја и по ре ме ћа ји у адо ле сцен ци ји.
Стрес и ре ак ци је на стрес.
Нар ко ма ни ја – по јам, обе леж ја и узро ци. Кла си фи ка ци ја дро га.
Де пре со ри ЦНСа.
Сти му лан си ЦНСа.
Ха лу ци но ге ни и ка на бис. пре вен ци ја и ле че ње нар ко ма ни је.
Ни ко ти зам.
Ал ко хо ли зам – по јам, узро ци на стан ка и раз вој не фа зе.
Со мат ске и мен тал не по сле ди це ал ко хо ли зма.
Со ци јал ноеко ном ске по сле ди це ал ко хо ли зма. Пре вен ци ја и 

ле че ње ал ко хо ли зма.

ХИ ГИ ЈЕ НА ИС ХРА НЕ (11)

Зна чај ис хра не и прин ци пи пра вил ни ис хра не.
Хран љи ве ма те ри је: угље ни хи дра ти, ма сти и бе лан че ви не.
Ви та ми ни – по де ла, из во ри, уло ге, ави та ми но зе.
Ми не рал не ма те ри је – из во ри, уло ге, ефек ти про ме не кон цен

тра ци је на ор га ни зам.
Жи вот не на мир ни це.
Енер гет ски би ланс ис хра не.
Пот хра ње ност и го ја зност.
По ре ме ћа ји иза зва ни не ис прав ном ис хра ном.

КО МУ НАЛ НА ХИ ГИ ЈЕ НА (10)

Ути цај еко ло шких фак то ра на здра вље љу ди (по зи тив ни и не
га тив ни еко ло шки фак то ри).

Хи ги је на ва зду ха: нор ма лан са став и осо би не ва зду ха. Вр сте 
и штет на деј ства аеро за га ђи ва ча.

Сун че во зра че ње (по зи тив ни и не га тив ни ефек ти). Ве штач ки 
из во ри (со ла ри јум).

Хи ги је на во де: уло га и зна чај во де у ор га ни зму.
Фи зич ке и хе миј ске осо би не во де.
Снаб де ва ње и пре чи шћа ва ње пи ја ће во де.
Хи ги је на зе мљи шта. За га ђи ва чи зе мљи шта и от пад не ма те ри је.
Хи ги је на ста но ва ња.



ХИ ГИ ЈЕ НА У ВАН РЕД НИМ УСЛО ВИ МА (1)

Хи ги је на у ван ред ним усло ви ма.

ШКОЛ СКА ХИ ГИ ЈЕ НА (1)

Школ ска хи ги је на.

ХИ ГИ ЈЕ НА РА ДА (4)

Фи зи о ло ги ја ра да. За мор, умор и пре мор. Рад на спо соб ност и 
про из вод ност ра да.

Про фе си о нал не штет но сти и штет не нок се.
Про фе си о нал на обо ље ња и по вре де при ра ду.
Про фе си о нал на оште ће ња здра вља рад ни ка у де лат но сти 

лич них услу га
Са ни тар нотех нич ки усло ви у са ло ни ма за лич не услу ге.
Дез ин фек ци ја и сте ри ли за ци ја (по јам сеп се и ан ти сеп се).

ЗДРАВ СТВЕ НОВАС ПИТ НИ РАД (4)

Здрав стве новас пит ни рад – по јам, прин ци пи.
Ме то де, об ли ци и сред ства здрав стве новас пит ног ра да.
Уло га фри зе ра/пе ди ки ра и ма ни ки ра у здрав стве ном вас пи та

њу сре ди не у ко јој ра ди.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Хи ги је на је на став ни пред мет чи ји са др жа ји обез бе ђу ју сти
ца ње оп ште здрав стве не кул ту ре уче ни ка, ко ја је нео п ход на и чи ни 
зна чај ну ком по нен ту њи хо ве струч но сти, јер сти ца ње спе ци фич
них зна ња из под руч ја оп ште и, по себ но, лич не хи ги је не пред ста
вља услов за ва ља но струч но оба вља ње про фе си о нал них за да та ка 
у под руч ју ра да обра зов них про фи ла у де лат но сти лич них услу га.

Са др жа ји про гра ма хи ги је не кон ци пи ра ни су та ко да за јед но 
са про гра ми ма осно ви ана то ми је и фи зи о ло ги је, блок на ста ве пр ве 
по мо ћи, осно ве дер ма то ло ги је и по зна ва ње пре па ра та, обез бе ђу
ју кван тум зна ња из под руч ја здрав стве не кул ту ре, ко ји је по же љан 
и до во љан за раз у ме ва ње и пре по зна ва ње основ них про бле ма ко је 
овај ка дар су сре ће у сва ко днев ном про фе си о нал ном ра ду. Оства ри
ва ње за да та ка про гра ма на ве де них на став них ди сци пли на тре ба да 
фор ми ра по зи ти ван став код уче ни ка у од но су на при ме ну прин ци па 
у про фе си о нал ном ра ду и ши ре у сва ко днев ном на чи ну жи вље ња. 

При опе ра тив ном пла ни ра њу, на став ник тре ба да оства ри 
увид у са др жа је про гра ма осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је и по
зна ва ње пре па ра та и у ин тер пре та ци ји са др жа ја про гра ма да се 
осла ња на зна ња сте че на из тих на став них обла сти. То је мо гу ће 
под усло вом до бре са рад ње и ко ре ла ци је у ра ду са на став ни ци ма 
ко ји оства ру ју про гра ме тих на став них пред ме та. Исто вре ме но, 
по треб но је да на став ник оства ри увид у са др жа је пред ме та блок 
на ста ве пр ве по мо ћи, осно ве дер ма то ло ги је и од ре ђе не са др жа је 
про гра ма по ста ви у функ ци ју оства ри ва ња за да та ка про гра ма тих 
на став них ди сци пли на.

Нај ве ћи број ча со ва је пред ви ђен за об ра ду те ма ко је су бит
не за уз раст уче ни ка у ко јем се на ла зе, као лич на хи ги је на и пол но 
пре но си ве бо ле сти и за шти та; мен тал на хи ги је на и бо ле сти за ви
сно сти ко је су у по ра сту, као и прин ци пе пра вил не ис хра не. Ове 
на став не те ме уче ни ци тре ба да усво је на ни воу раз у ме ва ња, као и 
по сле ди це истих.

Хи ги је на ра да и ко му нал на хи ги је на су бит не за пре вен ци ју 
про фе си о нал них и дру гих бо ле сти. Ра ди лак шег и бр жег усва ја ња 
зна ња тре ба у на ста ви ко ри сти ти ра зно вр сна на став на сред ства, у 
пр вом ре ду, сли ке, ше ме, на став не фил мо ве и дру ге са вре ме не ди
дак тич ке ма те ри ја ле из ове на став не обла сти про пи са не нор ма ти
вом на став них сред ста ва.

Уз на став не те ме, ори јен та ци о но, пред ви ђен је и број ча со ва 
за њи хо во оства ри ва ње, при че му је две тре ћи не ча со ва пред ви ђе
но за ин тер пре та ци ју но вог гра ди ва, а јед на тре ћи на за уве жба ва
ње и про ве ру зна ња уче ни ка. У не по сред ној ре а ли за ци ји про гра ма 
мо гу ћа су од сту па ња од пред ви ђе них окви ра уко ли ко усло ви ра да 
и оста ле окол но сти (тем по усва ја ња од ре ђе них са др жа ја и слич но) 
то на ла жу. 

По стиг ну ћа и на пре до ва ње уче ни ка се кон ти ну и ра но пра
ти, вред ну је се сва ка ак тив ност уче ни ка на сва ком ча су (ква ли тет 
усво је них зна ња, ак тив ност у груп ном и тим ском ра ду, уче шће у 
ди ску си ји, до но ше њу за кљу ча ка, са мо стал ној пре зен та ци ји са др
жа ја и сл.).

ПРВА ПОМОЋ

(Образовни профили: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, 
ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ из у ча ва ња пред ме та је прак тич но об у ча ва ње бу ду ћих 
рад ни ка у де лат но сти лич них услу га за ва ља но ука зи ва ње нео д
ло жне по мо ћи жи вот но угро же ним ли ци ма и по вре ђе ним, а у не
пред ви ђе ним за де сним си ту а ци ја ма, што пред ста вља осно ву спа
са ва ња и очу ва ња жи во та.

Задаци су: 
– сти ца ње зна ња о то ме ко ли ки је зна чај пра во вре ме но и пра

вил но ука за не пр ве по мо ћи у спа са ва њу људ ских жи во та;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да пре по зна ју по ре ме ћа је здра вља 

и да на пра ви на чин по мог ну и се би и дру ги ма у сва ко днев ном жи
во ту и ра ду;

– об у ча ва ње уче ни ка прак тич ним ме то да ма и тех ни ка ма ука
зи ва ња пр ве по мо ћи;

– фор ми ра ње од го вор ног од но са пре ма здра вљу и оспо со
бља ва ње уче ни ка за про це ну мо гу ћих ри зи ка по здра вље и без бед
ност љу ди а ко ји се мо гу ја ви ти у про фе си о нал ном ра ду;

– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња, 
ана ли зи ра ња, за кљу чи ва ња и аде кват ног ре а го ва ња у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма у сва ко днев ном жи во ту и ра ду;

– оспо со бља ва ње за тим ски рад и са рад њу.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

II РАЗ РЕД 
(60 ча со ва у бло ку го ди шње)

Пр ва по моћ (увод), пре глед по вре ђе них, ре до след ука зи ва ња 
пр ве по мо ћи, ви тал не функ ци је и при вид на и пра ва смрт.

Де фи ни ци ја, циљ и за да ци пр ве по мо ћи.
Ре до след по сту па ка пру жа ња пр ве по мо ћи.
Основ ни пој мо ви о три ја жи и ре до ви ма хит но сти. 
Утвр ђи ва ње ви тал них функ ци ја.
При вид на и пра ва смрт. не си гур ни и си гур ни зна ци смр ти.
Пре глед „од гла ве до пе те”.
По ре ме ћа ји све сти.
По ре ме ћа ји све сти – по јам и кла си фи ка ци ја.
Про це на ни воа ре а го ва ња. Боч ни ре лак си ра ју ћи по ло жај.
Син ко па, ко ма, мо жда ни удар, по трес мо зга.
Фе брил не кон вул зи је и епи леп си ја.
Хи по и хи пер гли ке ми ја.
Тро ва ње ал ко хо лом и ле ко ви ма.
Ре а ни ма ци ја.
Пре ста нак ди са ња и ра да ср ца. кар ди о пул мо нал на ре а ни ма

ци ја (КПР).
Ус по ста вља ње про ход но сти ди сај них пу те ва. Хајм ли хов 

за хват.
Ме то де ве штач ког ди са ња (ин сул фа ци о не и ма ну ел не).
Спо ља шња ма са жа ср ца.
Спе ци фич но сти КПРа код но во ро ђен че та, ма лог де те та и од

ра слог.
Кон тро ла успе шно сти КПРа и гре шке при ра ду.
По вре де, за вој ни ма те ри јал и тех ни ке пре ви ја ња.
По вре де и ра не. По сту пак са ра ном.
По сту пак са стра ним те лом у ра ни. Рат не ра не.
За вој ни ма те ри јал.
Вр сте и тех ни ке пре ви ја ња – за во јем и тро у гла стом ма ра мом.



Вр сте и тех ни ке пре ви ја ња (гла ва и труп).
Вр сте и тех ни ке пре ви ја ња (гор њи и до њи екс тре ми те ти).
Кр ва ре ње, ме то де хе мо ста зе и шок.
Кр ва ре ње – по јам, по де ла и пре по зна ва ње.
Про це на ис кр ва вље но сти. Шок.
Ме ре пре вен ци је шо ка. ме то де при вре ме не хе мо ста зе.
Ди ги тал на ком пре си ја и ком пре сив ни за вој.
Есмар хо ва по ве ска и по сту пак код ам пу та ци је.
Уве жба ва ње тех ни ка пре ви ја ња и за у ста вља ња кр ва ре ња.
По вре де ко шта нозглоб ног си сте ма и имо би ли за ци ја.
По вре де ко сти ју и згло бо ва.
Имо би ли за ци ја и сред ства за имо би ли за ци ју.
Тех ни ке имо би ли за ци је гор њих екс тре ми те та.
Тех ни ке имо би ли за ци је до њих екс тре ми те та.
Тех ни ке имо би ли за ци је код по вре да кич ме ног сту ба и кар ли це.
Тран спорт ли ца са имо би ли за ци јом.
По вре де уну тра шњих ор га на.
По вре де гла ве.
По вре де ока и уха.
По вре де ор га на груд ног ко ша.
По вре де ор га на тр бу ха и кар ли це.
Краш и блат по вре де.
По ли тра у ма и по сту пак са по ли тра у ма ти зо ва ним.
Тер мич ке, хе миј ске по вре де и по вре де елек три ци те том.
Са о бра ћај ни тра у ма ти зам.Тер мич ке по вре де. То плот ни удар 

сун ча ни ца.
Опе ко ти не.
Хе миј ске опе ко ти не.
Тер мич ке по вре де ни ским тем пе ра ту ра ма. Хи бле ров то плот

ни омо тач.
По вре де елек три ци те том.
Из не на да на ста ле те го бе и бо ле сти.
Пр ва по моћ код фе брил но сти (гро зни це).
Пр ва по моћ код ује да и убо да.
Уто пље ње у во ди – по сту пак и ме ре пр ве по мо ћи.
Тро ва ње уди са њем и гу та њем отро ва.
Пр ва по моћ код ко ро нар них бо ле сти и брон хи јал не аст ме.
Пр ва по моћ код акут них бо ло ва у тр бу ху, по вра ћа ња, про ли ва.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји пред ме та пр ва по моћ кон ци пи ра ни су у скла ду са 
зах те ви ма за по се до ва њем од ре ђе них зна ња из обла сти ме ди ци не 
ко ји про ис ти чу из под руч ја ра да и при ро де ра да про фе си о нал не 
за дат ке из вр ша ва ју на чо ве ку као објек ту ра да, нео п ход но је да по
се ду ју основ на струч на зна ња и да су оспо со бље ни да ука жу пр ву 
по моћ у слу ча ју на стан ка из не над них ур гент них ста ња укљу чу ју
ћи, пр вен стве но, по вре де, гу би так све сти, алер гиј ске ма ни фе ста
ци је и слич но.

На ста ва пр ве по мо ћи тре ба да се ре а ли зу је као блок на ста ва. 
Прак тич ним ра дом уве жба ва њем на ча со ви ма блок на ста ве уче ни
ци усва ја ју обра сце по на ша ња и де ло ва ња у пру жа њу пр ве по мо ћи 
по вре ђе ним и жи вот но угро же ним ли ци ма, али и струч но и без
бед но оба вља ње сва ко днев них ак тив но сти.

На ста ва пр ве по мо ћи тре ба да се оства ру је у ло гич ки осми
шље ним са др жај ним це ли на ма. Блок се мо же ре а ли зо ва ти у кон ти
ну и те ту или раз би јен на да не у то ку по лу го ди шта, 5 бло ко ва са 6 
ча со ва у сва ком по лу го ди шту. При то ме ре а ли за ци ја сва ке це ли не 
под ра зу ме ва крат ко те о риј ско из ла га ње о су шти ни по ре ме ћа ја ко
ји су код угро же ног ли ца (зна ци за ла ко пре по зна ва ње), ре до след 
ак тив но сти при пру жа њу пр ве по мо ћи под у ча ва ње и уве жба ва ње 
уче ни ка до ни воа да мо гу са мо стал но про це њи ва ти си ту а ци је и из
во ди ти тех ни ке пру жа ња пр ве по мо ћи. Уве жба ва ње и ева лу а ци ју 
вр ши ти кроз сце на ри је мо гу ћих си ту а ци ја из жи во та и ра да. По
след њи блок је пред ви ђен за си сте ма ти за ци ју гра ди ва.

Про грам се ре а ли зу је по де лом оде ље ња на две гру пе уче ни ка.
Не по сред не об ли ке ре а ли за ци је про гра ма кре и ра струч но ве

ће шко ле, на осно ву усло ва и по тре ба по обра зов ним про фи ли ма 
шко ле.

ПСИХОЛОГИЈА

(Образовни профили: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, 
ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пси хо ло ги је је да до при не се фор ми ра њу зре ле, 
од го вор не, со ци ја ли зо ва не и асер тив не осо бе, да пру жи по др шку 
раз во ју ком пе тен ци ја зна чај них за рад и да љи про фе си о нал ни раз
вој кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о основ ним ка рак те ри сти
ка ма пси хич ког жи во та и по на ша ња чо ве ка, фор ми ра ње пра вил них 
ста во ва и овла да ва ње со ци јал ним ве шти на ма.

Задаци на ста ве пси хо ло ги је су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна њи ма о пси хич ким про це си ма, осо би на

ма, ста њи ма и њи хо вом ма ни фе сто ва њу у по на ша њу;
– раз у ме ју пси хич ки жи вот осо бе као це ли ну ме ђу соб но по

ве за них про це са, ста ња и осо би на; 
– раз у ме ју ве зу ко ја по сто ји из ме ђу по на ша ња осо бе и лич но

сти и си ту а ци је;
– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са и уна пре

де ко му ни ка циј ске ве шти не; 
– стек ну зна ња о пси хо ло шким ка рак те ри сти ка ма ко ри сни ка 

ко је су зна чај не за пру жа ње услу га;
– раз ви ју ста во ве ко ји ува жа ва ју пси хо ло шке ка рак те ри сти ке 

ко ри сни ка; 
– раз ви ју про фе си о нал ну ети ку и по што ва ње ко ри сни ка без 

дис кри ми на ци је по би ло ком кри те ри ју му; 
– раз у ме ју кон цепт мен тал ног здра вља и зна чај пре вен ци је, 

уна пре де здра ве жи вот не сти ло ве и при ме њу ју их сва ко днев ном 
жи во ту; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 

– раз ви ју став о нео п ход но сти стал ног струч ног уса вр ша ва ња 
и отво ре но сти за про ме не;

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не кри тич ког ми шље ња 
при до но ше њу од лу ка и ре ша ва њу про бле ма у про фе си о нал ном 
ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД 

ПРЕД МЕТ, ГРА НЕ И МЕ ТО ДЕ ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ 

Пред мет, те о риј ски и прак тич ни за да ци пси хо ло ги је. Пси хо
ло ги ја као си стем на уч них ди сци пли на. Од нос пси хо ло ги је и дру
гих на у ка.

Ме то де и тех ни ке пси хо ло шких ис тра жи ва ња.

РАЗ ВИ ТАК ПСИ ХИЧ КОГ ЖИ ВО ТА 

Чу ла, нер вни си стем и жле зде са уну тра шњим лу че њем.
Раз вој пси хич ког жи во та по је дин ца, чи ни о ци раз во ја (на сле

ђе, сре ди на и лич на ак тив ност).
Пе ри о ди раз во ја (де тињ ство, адо ле сцен ци ја, зре лост, ста

рост).

ПСИ ХИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ; ОСО БИ НЕ; СТА ЊА 

ОПА ЖА ЊЕ И ПА ЖЊА 

Опа жа ње – опа жај и осет, дра жи (вр сте и праг), ути цај ис ку
ства и мо ти ва ци је.

Опа жа ње бо ја и про фе си о нал ни зна чај пер цеп тив них спо соб
но сти; опа жа ње ле пог и ру жног.

По ре ме ћа ји опа жа ња – илу зи је и ха лу ци на ци је.
Па жња. Чи ни о ци и осо би не, обим па жње.



УЧЕ ЊЕ, ПАМ ЋЕ ЊЕ, ЗА БО РА ВЉА ЊЕ 

По јам и вр сте уче ња. Сти ца ње мо тор них ве шти на. 
Пси хо ло шки усло ви успе шног уче ња. Стра те ги је упра вља ња 

про це сом уче ња. 
Пам ће ње и за бо ра вља ње, об ли ци и ква ли та тив не про ме не пам

ће ња, узро ци и кри ву ља за бо ра вља ња; оне мо гу ће на ре про дук ци ја

МИ ШЉЕ ЊЕ И ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НЕ СПО СОБ НО СТИ 

По јам ми шље ња. Ми шље ње као схва та ње од но са. Уло га зна
ња и ис ку ства у ми шље њу. Ми са о ни про цес.

Вр сте ми шље ња. Ре а ли стич ко и има ги на тив но ми шље ње. 
Кон вер гент но и ди вер гент но ми шље ње. 

Ства ра лач ко ми шље ње.Ток и фа зе.
Кри тич ко ми шље ње. По јам и зна чај кри тич ког ми шље ња у 

ра ду са стран ка ма.
По јам ин те ли ген ци је. Струк ту ра ин те лек ту ал них спо соб но

сти. Ме ре ње ин те лек ту ал них спо соб но сти. Раз вој ин те лек ту ал них 
спо соб но сти. Ум на за о ста лост.

ЕМО ЦИ ЈЕ 

По јам и вр сте – пре ма са др жа ју и сло же но сти.
Емо ци о нал но по на ша ње и из ра жа ва ње емо ци ја; пер цеп ци ја и 

пре по зна ва ње емо ци ја.
Ор ган ске про ме не при емо ци ја ма и пси хо со мат ска обо ље ња.
Зна чај емо ци ја за мен тал но здра вље. Стрес. Ре а го ва ње на 

стрес. 

МО ТИ ВА ЦИ ЈА

По јам и вр сте мо ти ва. Хи је рар хи ја мо ти ва. Со ци ја ли за ци ја 
би о ло шких по тре ба, лич ни, дру штве ни и мо ти ви ин те лек ту ал ног 
ра да. 

Кон флик ти и фру стра ци ја, по јам и вр сте, ре а го ва ње на кон
флик те и фру стра ци је. 

Од брам бе ни ме ха ни зни. 

ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊА, СТА ВО ВИ И ВРЕД НО СТИ 

Ин те ре со ва ња, ста во ви и вред но сти – по јам и зна чај. Фор ми
ра ње, ме ња ње и одр жа ва ње ста во ва и вред но сти. Де ло ва ње ста во
ва и вред но сти на пси хич ке про це се и по на ша ње. Мо ти ва ци о ни 
ка рак тер ин те ре со ва ња, ста во ва, вред но сти. Пред ра су де и сте ре о
ти пи – по јам, вр сте и функ ци ја. Ка рак те ри сти ке пред ра су да и сте
ре о ти па у де лат но сти пру жа ња лич них услу га. 

ЛИЧ НОСТ

ПО НА ША ЊЕ КАО ИЗ РАЗ ОСО БИ НА ЛИЧ НО СТИ 

По јам лич но сти. До след ност, је дин ство и осо бе ност по на ша
ња осо ба. 

СТРУК ТУ РА ЛИЧ НО СТИ 

Лич ност као ор га ни за ци ја осо би на. По јам цр те (дис по зи ци
је), син дро ма и ти па лич но сти.

Струк ту рал на под руч ја лич но сти: тем пе ра мент, ка рак тер, 
спо соб но сти, те ле сне осо би не. Пси хо ло шки про фил лич но сти. 
Свест о се би.

РАЗ ВОЈ ЛИЧ НО СТИ 

По јам раз во ја лич но сти и со ци ја ли за ци ја лич но сти. Чи ни о ци 
раз во ја. Иден ти тет и ин те гри тет лич но сти. Зре ла лич ност.

Пси хо ло шке ка рак те ри сти ке лич но сти кроз жи вот не ци клу се.

ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ ДУ ШЕВ НОГ ЖИ ВО ТА И ПО НА ША ЊА 

По ре ме ћај пси хич ког жи во та (по јам, вр сте).
Мен тал но здра вље и пси хо ло шка пре вен ци ја пси хич ких бо

ле сти. 

ОСО БА У СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ИН ТЕР АК ЦИ ЈИ

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА 

Ко му ни ка ци о ни про цес, вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја.
Из во ри не спо ра зу ма у ко му ни ка ци ји и њи хо во пре ва зи ла же ње.
Пси хо ло шки аспек ти ко му ни ка ци је са стран ка ма при пру жа

њу лич них услу га.
Асер тив но по на ша ње.

ГРУ ПА 

Струк ту ра и ди на ми ка гру пе ( груп ни про це си и груп не нор ме).
Опа жа ње дру гих осо ба, за ко ни то сти, гре шке, зна чај пр ве им

пре си је. 

ЕЛЕ МЕН ТИ ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ РА ДА

ОСО БИ НЕ ЛИЧ НО СТИ И СПОЉ НИ ФАК ТО РИ  
УСПЕ ШНО СТИ НА ПО СЛУ 

Осо би не лич но сти и спољ ни фак то ри (кри ву ља учин ка, од
морумор) ко ји ути чу на успе шност на по слу.

Спо соб но сти и осо би не лич но сти зна чај не за за ни ма ња у де
лат но сти лич них услу га.

ПСИ ХО ЛО ШКА ОСНО ВА ПО НА ША ЊА ПРЕ МА  
КО РИ СНИ КУ ЛИЧ НИХ УСЛУ ГА 

Пси хо ло шке ка рак те ри сти ке ко ри сни ка – мо ти ва ци ја, уз раст, 
тип лич но сти, при пад ност гру пи.

Од нос пре ма ко ри сни ци ма, ува жа ва ње, ства ра ње по ве ре ња, 
по моћ при од лу чи ва њу за вр сту услу ге, при хва та ње ко ри сни ка, во
ђе ње раз го во ра, ре а го ва ње на ре кла ма ци је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жај овог про гра ма чи ни ре пре зен та ти ван, али и ве о ма 
се лек ти ван узо рак из обла сти пси хо ло ги је са ко јим се уче ни ци по 
пр ви пут су сре ћу у свом шко ло ва њу. Он је та ко са ста вљен да уз 
од го ва ра ју ћу ме то до ло ги ју ра да са уче ни ци ма тре ба да обез бе ди 
оства ре ње ши ро ко по ста вље ног ци ља пред ме та и де фи ни са них 
број них за да та ка ко ји се од но се, ка ко на сти ца ње функ ци о нал них 
зна ња и овла да ва ње ве шти на ма, та ко и на фор ми ра ње ста во ва и 
вред но сти. Уче ни ци са тим за да ци ма тре ба да бу ду упо зна ти јер 
ће им то пру жи ти ја сни ју сли ку о пред ме ту као и на чи ну на ко ји 
се ре а ли зу је.

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, 
при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са
др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и 
овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул
тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на ча со ви ма 
пси хо ло ги је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та 
ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
из раз ли чи тих из во ра.

Мно ги пси хо ло шки пој мо ви из про гра ма се по ја вљу ју у скло
пу раз ли чи тих те ма што омо гу ћа ва њи хо во ме ђу соб но по ве зи ва
ње. На тај на чин се њи хо во зна че ње про ду бљу је, а пси хич ки жи вот 
и по на ша ње осо бе пред ста вља на хо ли стич ки на чин, као сло же на 
ин тер ак тив на це ли на.

Ква ли тет на ста ве и оства ре ње број них за да та ка пред ме та се 
обез бе ђу је уса гла ша ва њем са др жа ја са од го ва ра ју ћим ме то дич ким 
ак тив но сти ма, стал ном раз ме ном ин фор ма ци ја, на во ђе њем при ме
ра и ука зи ва њем на при ме ну. Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од
ви ја у скла ду са прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке 
на ста ве са стал ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та 
и ис ку ства уче ни ка.



У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма
ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, 
кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор
ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. 

За под сти ца ње уче нич ких ак тив но сти из у зет но су ва жна 
пи та ња ко ја им се по ста вља ју. Она би тре ба ло да бу ду уна пред 
при пре мље на, са све шћу шта се њи ма же ли по сти ћи у од но су на 
ци ље ве и за дат ке пред ме та, ја сна, зах тев на али не и су ви ше ком
пли ко ва на, по те жи ни раз ли чи та да би под ста кла уче шће ве ћег 
бро ја уче ни ка. 

Пи та ња до би ја ју пун сми сао уко ли ко су пра ће на од го ва ра ју
ћом по врат ном ин фор ма ци јом од стра не на став ни ка али и дру гих 
уче ни ка. По врат на ин фор ма ци ја мо же би ти но во пи та ње, па ра фра
зи ра ње, по хва ла, упу ћи ва ње на но ве из во ре ин фор ма ци ја. Она до
при но си оства ре њу мно гих за да та ка, под сти ца њу са мо по у зда ња 
уче ни ка, њи хо вог уче шћа у ра ду и мо ти ви са њу за пред мет. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју. 

Пси хо ло ги ја има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих на став
них пред ме ти ма и по себ но са ак тив но сти ма у окви ру прак тич не 
на ста ве. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо
гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 
Прак тич на на ста ва је до бра при ли ка да уче ни ци пре по зна ју и, у 
не кој ме ри, при ме њу ју зна ња и ве шти не сте че не на ча со ви ма пси
хо ло ги је, о че му мо гу на ре дов ним ча со ви ма раз ме ни ти ис ку ство.

ОСНОВЕ ДЕРМАТОЛОГИЈЕ

(Образовни профили: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, 
ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве дер ма то ло ги је је сти ца ње 
основ них зна ња о гра ђи, функ ци ји и за шти ти ко же и усва ја ње 
основ них пој мо ва о па то ло шким про ме на ма на ко жи са ко ји ма ће 
се уче ни ци су сре та ти у про фе си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве дер ма то ло ги је су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о гра ђи, функ ци ји и за шти ти ко же;
– усво је основ не пој мо ва о па то ло шким про ме на ма на ко жи, 

уме ју да их пре по зна ју и раз ли ку ју;
– бу ду оспо со бље ни да про це њу ју мо гу ће ри зи ке за ко жу услед 

при ме не раз ли чи тих пре па ра та за тре ти ра ње ко се, ко же и нок ти ју;
– фор ми ра ју од го вор ни од но са пре ма здра вљу и усво је основ

них зна ња о алер ги ја ма, иза зи ва чи ма алер ги ја, ре ак ци ја ма на алер
ге не и бу ду оспо со бље ни за њи хо во пре по зна ва ње;

– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња, 
ана ли зи ра ња, за кљу чи ва ња;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним струч ним уса вр ша ва њем.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

III РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Пред мет из у ча ва ња дер ма то ве не ро ло ги је и њен зна чај за 
обра зов ни про фил.

СТРУК ТУ РА И ФУНК ЦИ ЈЕ КО ЖЕ (9)

Ма кро скоп ски из глед и ти по ви ко же.
Ми кро скоп ска струк ту ра ко же.
Епи дерм – гра ђа, ка рак те ри сти ке у ве зи са ло ка ли за ци јом и 

уло ге.
Дерм и хи по дерм – гра ђа и уло ге.
Ад нек си ко же. Лој не и зној не жле зде – гра ђа и функ ци је. са

став и фи зи о ло шки са став ло ја и зно ја.

Дла ка – струк ту ра, осо би не, вр сте дла ке, раст и сме на дла ке, 
три хо грам, функ ци је дла ке. Ути цај ен до ге них и ег зо ге них фак то ра 
на раст дла ке.

Но кат – струк ту ра, раст, ути цај ен до ге них и ег зо ге них фак то
ра на раст нок та и функ ци је нок та.

Функ ци је ко же – ме ха нич ко пот пор на, за штит на, иму но ло
шка, тер мо ре гу ла ци о на, ен до кри но ло шка, ме та бо лич ка, ре спи ра
тор на, сен зор на, со ци јал ноеко ном ска и сек су ал на.

ПА ТО ЛО ШКЕ ПРО МЕ НЕ НА КО ЖИ – ЕФЛО РЕ СЕН ЦИ ЈЕ(4)

Ефло ре сен ци је – по јам и по де ла (пре ма ме ха ни зму на стан ка 
и у од но су на ни во ко же).

Ефло ре сен ци је у ни воу ко же. Ефло ре сен ци је из над ни воа ко же. 
Ефло ре сен ци је ис под ни воа ко же.

ЕРИ ТЕ МА ТО ЗНЕ И ЕРИ ТЕ МО СКВА МО ЗНЕ ДЕР МА ТО ЗЕ (4)

Ери те ми – по јам, по де ла (пре ма ме ха ни зму на стан ка, на 
осно ву узро ка ко ји је усло вио на ста нак ери те ма и пре ма рас про
стра ње но сти).

Ге не ра ли зо ва ни ак тив ни ери те ми – ег зан те ми, по де ла (ви ру
сни и ег зан те ми иза зва ни ле ко ви ма).

Ре ги о нал ни ери те ми – по де ла пре ма узроч ним фак то ри ма 
(ери те ми ме ха нич ког по ре кла, ери те ми иза зва ни фи зич ким, хе миј
ским и би о ло шким аген си ма).

Псо ри ја за – ери те мо сква мо зна дер ма то за.

ОБО ЉЕ ЊА ЛОЈ НИХ И ЗНОЈ НИХ ЖЛЕ ЗДА (4)

Обо ље ња лој них жле зда – се бо ста за и се бо ре јич ни дер ма ти тис.
Аcne vul ga ris – ети о ло ги ја, ме ха ни зам на стан ка, кли нич ке 

фор ме и ле че ње.
Ro sa cea – ети о ло ги ја, кли нич ка сли ка и ле че ње.
Обо ље ња екри них и апо кри них зној них жле зда – по де ла 

(кван ти та тив ни и ква ли та тив ни по ре ме ћа ји лу че ња зно ја, mi li a ria). 

ОБО ЉЕ ЊА ДЛА КЕ – ТРИ ХО ЗЕ (8)

На след не и сте че не бо ле сти ста бљи ке дла ке.
Аб нор мал но сти у бо ји ко се.
Хи пер три хо за – по де ла, хир зу ти зам.
Ало пе ци ја – де фи ни ци ја ће ла во сти, по де ла.
Ан дро ген ска ало пе ци ја – ети о ло ги ја, кли нич ка сли ка и ле че ње.
Alo pe cia are a ta – ети о ло ги ја, кли нич ка сли ка и ле че ње.
Ди фу зна ало пе ци ја (ан дро ген ски и те ло ген ски ефлу ви јум).
Тра у мат ске нео жиљ не ало пе ци је (три хо ти ло ма ми ја, ко зме

тич ке ало пе ци је и за де сне тра у мат ске ало пе ци је).
Ожиљ не ало пе ци је (при мар не и се кун дар не ало пе ци је).
Тран сплан та ци ја ко се. 

ОБО ЉЕ ЊА НОК ТИ ЈУ – ОНИ ХО ЗЕ (2)

Раз вој не ано ма ли је нок ти ју, ин фек ци је нок ти ју, оште ће ња 
нок ти ју иза зва на фи зич ким и хе миј ским аген си ма, они хо зе ко је 
пра те дру ге дер ма то зе, про ме не нок ти ју код уну тра шњих обо ље ња.

АЛЕР ГИЈ СКЕ ДЕР МА ТО ЗЕ (3)

Алер гиј ске ре ак ци је ко же.
Ур ти ка ри ја – по јам, по де ла (иму но ло шке и не и му но ло шке ур

ти ка ри је).
Кон такт ни алер гиј ски дер ма ти тис – ек цем.

ВИ РУ СНЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ КО ЖЕ (3)

Обо ље ња иза зва на ху ма ним па пи ло ма ви ру сом – бра да ви це. 
Обо ље ња иза зва на хер пес ви ру си ма: Her pes sim plex, Her pes zo ster

БАК ТЕ РИЈ СКЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ КО ЖЕ (3)

Пи о дер ми је – по јам и по де ла.
Стреп то кок не ин фек ци је ко же: im pe ti go con ta gi o sa, ectyma и 

an gu lus in fec ti o sus.
Ста фи ло кок не ин фек ци је ко же: im pe ti go bu lo sa, fol li cu li tis, fu

run ku lus и car bun cu lus.



ГЉИ ВИЧ НА ОБО ЉЕ ЊА КО ЖЕ (5)

По вр шне ми ко зе: Pityri a sis ver si co lor и три хо ми ко за. 
Дер ма то фи ти је ка пи ли ци ју ма и бра де.
Дер ма то фи ти је те ла, ин тер три ги но зних пре де ла, сто па ла и 

нок ти ју.
Кан ди ди ја за.

ПА РА ЗИ ТАР НА ОБО ЉЕ ЊА КО ЖЕ (2)

Ска би јес и пе ди ку ло за.

ТУ МО РИ КО ЖЕ (3)

Не ву си (пиг мент ни и ва ску лар ни).
Бе ниг ни ту мо ри ко же – ка рак те ри сти ке и кли нич ке фор ме. 
Ма лиг ни ту мо ри – ка рак те ри сти ке, кли нич ке фор ме и ма лиг

ни ме ла ном.

ОБО ЉЕ ЊА ПЕ РИ ФЕР НИХ ВЕ НА (2)

Вен ска тром бо за и вен ски ва ри ко зи те ти.

ОШТЕ ЋЕ ЊА КО ЖЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ СПОЉ НИМ  
ФАК ТО РИ МА (3)

Ме ха нич ки фак то ри (жуљ и кур је око). 
Фи зич ки фак то ри (ути цај сун ца на ко жу, фо то ти по ви ко же, 

за штит на сред ства, ефек ти UV зра че ња на ко жу).

БО ЛЕ СТИ КО ЈЕ СЕ ПРЕ НО СЕ СЕК СУ АЛ НИМ ПУ ТЕМ (4)

Syphi lis.
Go no rr ho ea, AIDS

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет осно ве дер ма то ло ги је пру жа уче ни ци ма 
зна ња ко ја су нео п ход на у њи хо вом про фе си о нал ном ра ду. Са др
жај но је кон ци пи ран та ко да је уоч љи ва ко ре ла ци ја са струч ним 
пред ме ти ма као што су: осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је, по зна ва ње 
ма те ри ја ла, хи ги је на са пр вом по мо ћи и прак тич на на ста ва са тех
но ло ги јом ра да. С об зи ром да уче ни ци већ по се ду ју основ на зна ња 
из тих обла сти пре по ру чу је се на став ни ку да, на ро чи то у опе ра тив
ном, ме сеч ном пла ни ра њу пред ви ди оне на чи не ра да и на став на 
сред ства ко ја ће та зна ња про ши ри ти, про ду би ти и учи ни ти упо тре
бљи вим. Ми сли се, пре све га, на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме то да 
на ста ве и уче ња (са мо стал но, у па ру, гру пи или тим ски) чи ме ће се 
обез бе ди ти вер ти кал на и хо ри зон тал на по ве за ност на став них са др
жа ја а уче ни ци раз у ме ти са др жај пред ме та као део све о бу хват ног 
струч ног обра зо ва ња и про фе си о нал ног оспо со бља ва ња.

На став на сред ства ко ја ће то ме до при не ти мо гу би ти: на став
ни фил мо ви, цр те жи, при пре мље не пре зен та ци је бо га те фо то гра
фи ја ма здра ве ко же, про ме на на ко жи ко је пред ста вља ју па то ло шке 
по ре ме ћа је као и про ме не ко је на ста ју под ути ца јем штет них деј
ста ва аге на са ко ји се на но се или ко ји су при сут ни у то ку из во ђе ња 
про це ду ре. 

Од по себ ног зна ча ја ће би ти под сти ца ње уче ни ка да, кроз за
да ва ње при ме ра из прак се, раз ли ку ју здра ва и па то ло шка ста ња 
ко же, са гле да ју сво ју уло гу и од го вор ност у про фе си о нал ном ра
ду, пред ви де мо гу ће гре шке у по сту па њу и њи хо ве по сле ди це по 
здра вље ко же, ди ску ту ју, раз ме њу ју ми шље ња, из но се ар гу мен те, 
до но се за кључ ке. Све су ово ујед но и ак тив но сти кроз ко је на став
ник кон ти ну и ра но пра ти и вред ну је рад сва ког уче ни ка и оце њу је у 
скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу.

КЊИГОВОДСТВО

(Образовни профили: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, 
ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та књи го вод ства је пру жа ње основ них зна ња 
из обла сти књи го вод ства, од но сно упо зна ва ње по тре бе и на чи на 

во ђе ња књи го вод стве не еви ден ци је са по себ ним освр том на за
ко ни то сти ко је вла да ју у на чи ну и ор га ни за ци ји књи го вод ства у 
окви ру делат но сти лич них услу га.

Циљ књи го вод ства је да, у скла ду са оп штим ци ље ви ма на
ста ве, до при не се раз во ју ком плет не лич но сти уче ни ка, ка ко у 
обра зов ном, та ко и у вас пит ном сми слу. То под ра зу ме ва усва ја ње 
на став ног са др жа ја књи го вод ства са на уч ног аспек та уз исто вре
ме но, раз ви ја ње пси хо фи зич ких спо соб но сти уче ни ка на са знај
ном и пси хо мо тор ном пла ну.

Циљ књи го вод ства је упо зна ва ње са за кон ским про пи си ма и 
основ ним прин ци пи ма во ђе ња књи го вод стве не еви ден ци је.

Циљ књи го вод ства је упо зна ва ње уче ни ка са основ ним пој
мо ви ма ор га ни за ци је по сло ва ња, но си о ци ма по слов них ак тив
но сти, по тре бом и на чи ном во ђе ња књи го вод стве не еви ден ци је, 
сред стви ма по сло ва ња, усло ви ма за успе шно по сло ва ње, утвр ђи
ва ње ре зул та та по сло ва ња, ис пу ња ва ње оба ве за пре ма дру штве ној 
за јед ни ци.

Задаци су:
– сти ца ње зна ња о основ ним књи го вод стве ним пој мо ви ма;
– сти ца ње пред ста ве о: књи го вод стве ним до ку мен ти ма, на

чи ну и по ступ ку еви ден ци је сред ста ва у од го ва ра ју ћим по слов ним 
књи га ма, о тро шко ви ма и из ра чу на ва њу це не про из во да (услу га);

– фи нан сиј ским аспек ти ма по сло ва ња, утвр ђи ва њу ре зул та та 
по сло ва ња и ме ре њу успе шно сти ре зул та та по сло ва ња;

– са мо о це њи ва ње и про це на ра да; по рез и си стем об ра чу на 
по ре за;

– зна чај и ор га ни за ци ја фи нан сиј ске кон тро ле, еле мен ти и 
ана ли за по слов ног пла на;

– раз ви ја ње сми сла за тач но си сте ма тич но и уред но во ђе ње 
по слов них књи га и књи го вод стве них до ку ме на та;

– овла да ва ње тех ни ком пра вил ног по пу ња ва ња и ко ри шће ња 
књи го вод стве них до ку ме на та и по слов них књи га;

– овла да ва ње тех ни ком пра вил не еви ден ци је нов ча них сред
ста ва у бла гај ни и на жи ро ра чу ну;

– овла да ва ње тех ни ком пра вил не еви ден ци је на бав ке и тро
ше ња ма те ри ја ла, основ них сред ста ва и сит ног ин вен та ра;

– сти ца ње пред ста ве о зна ча ју уго вор них и ду жнич ко по ве ри
лач ких од но са, са освр том на зна чај тр жи шне ори јен та ци је у по
сло ва њу;

– овла да ва ње тех ни ке пра вил не еви ден ци је ду жнич ко по ве
ри лач ких од но са;

– сти ца ње зна ња о по ка за те љи ма успе шно сти по сло ва ња и 
до но ше ња од го ва ра ју ћих по слов них од лу ка;

– сти ца ње зна ња о по тре би ана ли зе тр жи шта и по слов ног 
окру же ња, ра ди пред у зи ма ња кон крет них ак ци ја за што успе шни је 
по сло ва ње;

– сти ца ње по треб ног зна ња о еле мен ти ма, са др жа ју и струк
ту ри по слов ног (би знис) пла на и уло зи књи го вод ства у са ста вља
њу и ана ли зи по слов ног пла на;

– сти ца ње зна ња о по тре би и на чи ну спро во ђе ња фи нан сиј ске 
кон тро ле и из вр ша ва њу оба ве за пре ма дру штве ној за јед ни ци;

– раз ви ја ње на ви ка за пе дант но, пре ци зно и тач но во ђе ње 
књи го вод стве не еви ден ци је и об ра ду до ку мен та ци је.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

III РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, од но сно 60 ча со ва го ди шње) 

УВОД У КЊИ ГО ВОД СТВО (6)

Но си о ци по сло ва ња:
– при вред на дру штва као основ ни но си о ци при вре ђи ва ња;
– оста ли но си о ци при вре ђи ва ња;
– за нат ске рад ње и за нат ске за дру ге.
По јам и за да ци књи го вод ства; нор ма тив но ре гу ли са ње књи

го вод стве не еви ден ци је.
Про сто књи го вод ство и основ не еви ден ци је про стог књи го

вод ства.
Књи го вод стве на еви ден ци ја у окви ру де лат но сти лич них 

услу га.



По слов ни (би знис) план као оквир за от по чи ња ње по сло ва
ња: по јам и ка рак те ри сти ке.

Уло га књи го вод ства у са ста вља њу по слов ног пла на.

СРЕД СТВА И НА ЧИН ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊА СРЕД СТА ВА (4)

Сред ства: по јам, по де ла и ка рак те ри сти ке. Обез бе ђи ва ње 
сред ста ва: соп стве ни и ту ђи из во ри фи нан си ра ња.

Ше мат ски при каз сред ста ва и из во ра сред ста ва кроз књи гу 
ин вен та ра и би ланс ста ња.

При мер за са ста вља ње би лан са ста ња и књи ге ин вен та ра.

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НА ДО КУ МЕН ТА И ПО СЛОВ НЕ КЊИ ГЕ (6)

По јам и по де ла књи го вод стве них до ку ме на та.
Са др жај, кон тро ла и чу ва ње књи го вод стве них до ку ме на та.
Књи го вод стве не ис пра ве – до ку мен та у про стом књи го вод ству.
Про пи са не књи ге фи нан сиј ског књи го вод ства: днев ник и 

глав на књи га, и по моћ не књи ге.
Про пи са не по слов не књи ге у про стом књи го вод ству. При ме

ри за по пу ња ва ње и са ста вља ње по је ди них до ку ме на та.
При ме ри по слов них књи га и књи го вод стве них ис пра ва.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА БЛА ГАЈ НИЧ КОГ ПО СЛО ВА ЊА (4)

По јам и вр сте бла гај ни. 
Бла гај нич ка до ку мен та ци ја. 
На чин бла гај нич ког по сло ва ња. 
Бла гај нич ка еви ден ци ја.
При мер за еви ден ци ју бла гај нич ког по сло ва ња кроз књи гу 

бла гај не и уз при ме ну бла гај нич ке до ку мен та ци је.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПО СЛО ВА ЊА ПРЕ КО ЖИ РОРА ЧУ НА (4)

Жи рора чун: по јам, отва ра ње и зна чај. 
Ин стру мен ти плат ног про ме та.
Еви ден ци ја на осно ву из во да и ин стру ме на та плат ног про ме та.
Од нос бла гај нич ког и жи рал ног по сло ва ња. 
При мер за еви ден ци ју на жи рора чу ну уз ко ри шће ње ин стру

ме на та плат ног про ме та.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4)

По јам, вр сте и це не ма те ри ја ла.
До ку мен та ци ја у ве зи са на бав ком и тро ше њем ма те ри ја ла. 
Еви ден ци ја на бав ке и тро ше ња ма те ри ја ла. 
При мер за еви ден ци ју на бав ке и тро ше ња ма те ри ја ла у ма га

цин ском и ма те ри јал ном књи го вод ству.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОБА ВЕ ЗА И ПО ТРА ЖИ ВА ЊА (4)

По јам по ве ри ла ца и до ба вла ча. 
По јам ду жни ка и ку па ца.
Зна чај уго вор них и ду жнич ко по ве ри лач ких од но са. 
До ку мен та ци ја у од но си ма из ме ђу ду жни ка и по ве ри ла ца. 
Еви ден ци ја у књи зи ду жни ка и књи зи по ве ри ла ца. 
При мер за еви ден ци ју у књи зи ду жни ка и по ве ри ла ца са од

го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОСНОВ НИХ СРЕД СТА ВА И СИТ НОГ  
ИН ВЕН ТА РА (4)

По јам, по де ла и вред но сти основ них сред ста ва. 
Ка рак те ри сти ке сит ног ин вен та ра.
Еви ден ци ја основ них сред ста ва и сит ног ин вен та ра: књи га 

основ них сред ста ва, кар то те ка основ них сред ста ва, књи га основ
них сред ста ва и сит ног ин вен та ра.

При мер за еви ден ци ју основ них сред ста ва и сит ног ин вен та ра.

ИН ВЕН ТАР (4)

По јам, циљ и за да ци ин вен та ри са ња. 
Ор га ни за ци ја ин вен та ри са ња.
Утвр ђи ва ње бру то и не то имо ви не и ре зул та та по сло ва ња 

пред у зе ћа у про стом књи го вод ству.

При мер за утвр ђи ва ње бру то и не то имо ви не и ре зул та та по
сло ва ња пред у зе ћа у про стом књи го вод ству.

ТРО ШКО ВИ ПО СЛО ВА ЊА (4)

По јам и по де ла рас хо да и тро шко ва.
Ма те ри јал ни тро шко ви.
Тро шко ви за ра да: бру то и не то пла те.
Оста ли тро шко ви по сло ва ња: тро шко ви сред ста ва за рад, ре

жиј ски тро шко ви.
Утвр ђи ва ње це не ко шта ња и це не услу га. 
Раз ли ка из ме ђу це не ко шта ња и про дај не це не.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА (6)

Уку пан при ход: по јам, на чин сти ца ња и рас по де ле; фак то ри 
ко ји ути чу на оства ри ва ње укуп ног при хо да.

До бит: по јам, утвр ђи ва ње и рас по де ла; ви си на до би ти као по
ка за тељ успе шно сти по сло ва ња.

Би ланс успе ха – та бе лар ни при каз рас хо да и при хо да и ре зул
та та по сло ва ња.

Књи га при хо да и рас хо да – при каз при хо да и рас хо да у про
стом књи го вод ству.

Пра ће ње, ме ре ње и упо ре ђи ва ње ре зул та та по сло ва ња.
Са мо о це њи ва ње и про це на ра да.
Узро ци успе ха и не у спе ха и пред у зи ма ње кон крет них ак ци ја. 
При мер за са ста вла ње би лан са успе ха и ме ре ње успе шно сти 

по сло ва ња.

ПО СЛОВ НИ (БИ ЗНИС) ПЛАН (4)

Еле мен ти, струк ту ра и са др жај би знис пла на. 
Ка ко при сту пи ти из ра ди би знис пла на. Пре зен та ци ја по слов

ног (би знис) пла на.

ОСНО ВЕ ПО РЕ СКОГ СИ СТЕ МА (3)

По јам и вр сте по ре за. 
Циљ опо ре зи ва ња. 
Си стем об ра чу на по ре за.

ФИ НАН СИЈ СКА КОН ТРО ЛА (3)

По јам и за да ци кон тро ле.
Кон тро ла до ку ме на та и кон тро ла еви ден ци је по слов них про ме на.
Кон тро ла фи нан сиј ског по сло ва ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам књи го вод ства се ре а ли зу је у окви ру де лат но сти лич
них услу га у тре ћем раз ре ду обра зов ног про фи ла му шки и жен ски 
фри зер и пе ди кир и ма ни кир и у че твр том раз ре ду обра зов ног про
фи ла сцен ски ма скер и вла су лар.

На ста ва књи го вод ства се оства ру је у окви ру не дељ ног фон да 
ча со ва у то ку це ле на став не го ди не са по два ча са не дељ но, од но
сно 60 ча со ва го ди шње. Има ју ћи у ви ду да уче ни ци не ма ју прет
ход на зна ња, ни ти се овај про грам мо же ко ре ла тив но ве за ти мно го 
са дру гим про грам ским са др жа ји ма (осим ин фор ма ти ке, ма те ма
ти ке и не ких дру штве них пред ме та), нео п ход но је у оства ри ва њу 
про гра ма, нај пре са те о риј ског аспек та, об ра ди ти пој мо ве, ка те го
ри је и за ко не, па их он да књи го вод стве но об ра ди ти. Об ра ду но
вог гра ди ва тре ба оства ри ти са око 60% ча со ва, а пре о ста ле ча со
ве пла ни ра ти за по на вља ње, утвр ђи ва ње, ве жбе и си сте ма ти за ци ју 
пре ђе ног на став ног са др жа ја. При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба ко
ри сти ти ори ги нал на до ку мен та кад год је то мо гу ће (књи го вод
стве не кар ти це, књи го вод стве на до ку мен та: при зна ни це, уплат ни
це, вир ма не, ра чу не, фак ту ре, из вод бан ке и дру го), као и по слов не 
књи ге, пла но ве и дру го.

У окви ру пр ве на став не те ме Увод у књи го вод ство, уче ни ке 
тре ба ин фор ми са ти о уло зи и зна ча ју књи го вод стве не еви ден ци
је, а по себ но о ме сту и уло зи ко ју она има у окви ру де лат но сти 
лич них услу га. По себ но тре ба обра ти ти па жњу на нор ма тив но ре
гу ли са ње књи го вод стве не еви ден ци је уоп ште и по себ но у окви ру 



про стог књи го вод ства и при ме ни од го ва ра ју ћих по слов них књи га 
и до ку ме на та. Та ко ђе уче ни ке упо зна ти са основ ним ка рак те ри сти
ка ма при вред них дру шта ва, као основ ним но си о ци ма при вре ђи
ва ња, вр ста ма при вред них дру шта ва, осни ва њем и по чет ком ра да. 
По ред при вред них дру шта ва, уче ни ци тре ба да на у че ка рак те ри
сти ке за нат ских рад њи, по себ но у окви ру де лат но сти лич них услу
га, осни ва њем, сти ца њем пра ва на рад. У ве зи са тим, а у скла ду 
са ак ту ел ним по на ша њем на тр жи шту украт ко об ра ди ти основ не 
ка рак те ри сти ке по слов ног (би знис) пла на као окви ра за от по чи ња
ње по сло ва ња у са вре ме ним усло ви ма. У овом де лу би знис план 
са мо пој мов но об ра ди ти јер ће о ње му би ти ви ше ре чи у по себ ном 
одељ ку ко ји се од но си на по слов ни (би знис) план. Ов де би знис 
план по ме ну ти у ве зи са књи го вод стве ном еви ден ци јом.

У окви ру на став не те ме Сред ства и на чин обез бе ђи ва ња сред
ста ва, уче ни ци тре ба да на у че ка рак те ри сти ке по слов них сред ста
ва и на ко ји на чин да до ђу до по треб них сред ста ва за по сло ва ње. 
По ред соп стве них из во ра фи нан си ра ња (фон дов ских) по себ но 
об ра ди ти кре дит но фи нан си ра ње, као је дан од нај че шћих на чи на 
сти ца ња по треб них сред ста ва за по сло ва ње. Та ко ђе да ти при каз 
књи ге ин вен та ра и би лан са ста ња.

У окви ру ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја књи го вод стве на 
до ку мен та и по слов не књи ге уче ни ци тре ба да се упо зна ју са вр
стом, са др жа јем, по пу ња ва њем, кон тро лом и на чи ном ко ри шће ња 
књи го вод стве них до ку ме на та. Уче ни ке упо зна ти, та ко ђе, са про пи
са ним књи га ма ко је се во де у фи нан сиј ском књи го вод ству по ме то
ди двој ног књи го вод ства и по слов ним књи га ма ко је су про пи са не 
за за нат ске де лат но сти. На ча со ви ма ве жби из вр ши ти прак тич ну 
при ме ну до ку ме на та пу тем ори ги нал них обра за ца.

У окви ру на став них те ма ко је об ра ђу ју нов ча на сред ства, уче
ни ци тре ба да са вла да ју основ не пој мо ве и прак тич но при ме не 
зна ње ко је се од но си на еви ден ци ју нов ча них сред ста ва у бла гај ни 
и на жи рора чу ну (код бла гај не је по жељ но по ме ну ти зна чај во ђе
ња и ко ри шће ња фи скал них ка са). Уче ни ке ин фор ми са ти и упу ти
ти на на чин и по сту пак при отва ра њу жи рора чу на. Тре ба, та ко ђе, 
ше мат ски при ка за ти кре та ње до ку мен та ци је из ме ђу бла гај не, жи
рора чу на и рад ње.

У окви ру ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја еви ден ци је ма те
ри јал ног по сло ва ња, уче ни ци тре ба да на у че и прак тич но при ме не 
сте че на зна ња о на бав ци по треб ног ма те ри ја ла, чу ва њу и ко ри шће
њу, као и кре та њу по треб не до ку мен та ци је.

У окви ру ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја на став не те ме 
Еви ден ци ја оба ве за и по тра жи ва ња, по ред уоби ча је ног по ступ ка 
еви ден ци је, тре ба по себ но ин си сти ра ти на ус по ста вла њу ко рект
них по слов них ду жнич ко по ве ри лач ких од но са, уз при ме ну свих 
пра ви ла и про пи са ко ји се ја вља ју код ус по ста вла ња ду жнич ко по
ве ри лач ких од но са на тр жи шту.

Код Еви ден ци је основ них сред ста ва, по себ но об ра ди ти део 
ко ји се од но си на вред но сти основ них сред ста ва. Ту об ра ди ти 
по јам амор ти за ци је и на чин об ра чу на. Код Еви ден ци је основ них 
сред ста ва по себ но по ме ну ти књи гу основ них сред ста ва и сит ног 
ин вен та ра ко ја се при ме њу је у еви ден ци ји за нат ских рад њи. У ве
зи са тим у на став ку про грам ског са др жа ја об ра ђу је се део гра ди
ва ко ји об у хва та ин вен тар и ор га ни за ци ју ин вен та ри са ња. Ово је 
по себ но зна чај но да уче ни ци са вла да ју, ка ко би на пра ви ли раз ли
ку из ме ђу књи го вод стве ног и ствар ног ста ња и књи же ња раз ли ке. 
Уче ни ци ма скре ну ти па жњу на зна чај ин вен та ри са ња ра ди утвр
ђи ва ња бру то и не то имо ви не ка ко би се утвр дио ре зул тат по сло ва
ња у про стом књи го вод ству.

Код Тро шко ва по сло ва ња, уче ни ци нај пре тре ба да раз мо тре 
и ана ли зи ра ју тро шко ве по сло ва ња са раз ли чи тих ста но ви шта: 
пре ма еле мен ти ма у про це су ра да, пре ма но си о ци ма, пре ма ме
сту на стан ка, пре ма струк ту ри и др. За тим да на осно ву ана ли зе 
тро шко ва, а пу тем од го ва ра ју ћег по ступ ка уче ни ци об ра де по сту
пак за утвр ђи ва ње це не ко шта ња про из во да и услу ге и на осно ву 
ана ли зе оства ре них тро шко ва раз мо тре еко но мич ност по сло ва ња. 
Та ко ђе уче ни ци тре ба да на пра ве раз ли ку из ме ђу це не ко шта ња и 
про дај не це не.

У ве зи са на став ком про грам ског са др жа ја, а у окви ру на
став не те ме ре зул та ти по сло ва ња, уче ни ци тре ба да са вла да ју на
чи не оства ри ва ња и при ка зи ва ња укуп не за ра де (при хо да) и укуп
них тро шко ва по сло ва ња кроз књи гу при хо да и рас хо да и би ланс 

успе ха, ка ко би се утвр дио и при ка зао ре зул тат по сло ва ња. Уче ни
ке тре ба упо зна ти са ка те го ри ја ма до би ти (про фи та), и фак то ри ма 
ко ји ути чу на оства ре ње при хо да и до би ти, пра ће ња и упо ре ђи ва
ња ре зул та та по сло ва ња и сте пе на успе шно сти у по сло ва њу, од
но сно узро ке успе ха и не у спе ха у по сло ва њу. Са уче ни ци ма, та ко
ђе, об ра ди ти зна чај и ана ли зу тр жи шта, као основ ног ре гу ла то ра 
по сло ва ња и као основ ног и нај ва жни јег из во ра ин фор ма ци ја од 
зна ча ја за пред у зи ма ња кон крет них ак ци ја ве за них за бу ду ће по
сло ва ње. Ов де се ми сли на раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја у ве зи 
са по слов ним окру же њем, ве ли чи ном тр жи шта, трен до ви ма на тр
жи шту, кон ку рен ци јом, по тен ци јал ним кли јен ти ма, на сту пом на 
тр жи шту, мар ке тинг пла ном и мар ке тинг ак тив но сти ма.

У окви ру на став не те ме По слов ни (би знис) план, уче ни ке ин
фор ми са ти о еле мен ти ма, струк ту ри, са др жа ју и основ ним ка рак те ри
сти ка ма би знис пла на. Код ре а ли за ци је ове на став не те ме уче ни ци ма 
за да ти у окви ру до ма ћег за дат ка да са ста ве би знис план и из вр ше пре
зен та ци ју истог. Ово се мо же ре а ли зо ва ти на ни воу груп ног ра да.

Уче ни ке тре ба упо зна ти са пој мом по ре за и осно ва ма по ре
ског си сте ма, као и по тре бом и на чи ном из вр ша ва ња ових оба ве за. 
Та ко ђе уче ни ци ма скре ну ти па жњу на раз ли ку из ме ђу по ре за и до
при но са.

У окви ру ре а ли за ци је на став не те ме Фи нан сиј ска кон тро ла, 
уче ни ци тре ба да стек ну по треб на зна ња о оба ве зи, на чи ну оства
ри ва ња и ор га ни ма фи нан сиј ске кон тро ле, кон тро ли до ку ме на та, 
њи хо вој еви ден ци ји и кон тро ли укуп ног фи нан сиј ског по сло ва ња.

За ре а ли за ци ју про грам ског са др жа ја тре ба обез бе ди ти по
треб не ше ме и гра фи ко не (на при мер код кре та ња књи го вод стве них 
до ку ме на та, нов ча них сред ста ва и дру го). Та ко ђе од ре ђе ни део про
грам ског са др жа ја (на при мер код осни ва ња при вред них дру шта ва, 
за нат ских рад њи, ана ли зе по ре за, ана ли зе тр жи шта и др.) мо же се 
оства ри ти у ви ду ак тив не на ста ве (са мо стал но из ла га ње уче ни ка). 
То се од но си и на дру ге де ло ве гра ди ва где је са уче ни ци ма мо гу
ће ре а ли зо ва ти та кав вид на ста ве, би ло пу тем ин ди ви ду ал ног или 
груп ног ра да (као код са ста вља ња и ана ли зе би знис пла на). На ча
со ви ма ин си сти ра ти да уче ни ци ура де при ме ре за са ста вља ње књи
ге ин вен та ра и би лан са ста ња, при ме ре за еви ден ци ју нов ца, еви
ден ци ју ма те ри ја ла, оба ве зе и по тра жи ва ња основ них сред ста ва 
и сит ног ин вен та ра, утвр ђи ва ње бру то и не то имо ви не и об ра чун 
ре зул та та по сло ва ња, при ка зи ва ње при хо да и рас хо да и ре зул та та 
по сло ва ња струк ту ру и ана ли зу по слов ног пла на и дру го.

Про ве ру зна ња је по жељ но вр ши ти усме ним и пи сме ним пу
тем, пу тем пи са них за да та ка. На тај на чин би се про ве ри ла и прак
тич на при ме на сте че ног зна ња, а та ко ђе и при ме на основ них прин
ци па књи же ња (тач ност, уред ност, ажур ност, пра вил но ко ри шће ње 
до ку ме на та).

ПРО ГРА МИ ПРЕД МЕ ТА КО ЈИ СУ ЗА ЈЕД НИЧ КИ  
ЗА ГРУ ПУ ОБРА ЗОВ НИХ ПРО ФИ ЛА ЧИ ЈЕ ОБРА ЗО ВА ЊЕ  

ТРА ЈЕ ТРИ ГО ДИ НЕ

Образовни профили у трогодишњем образовању: ЖЕН СКИ 
ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР 

ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА

(Образовни профил: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та по зна ва ње пре па ра та је сти ца ње 
основ них зна ња о хе миј ском са ста ву, об ли ци ма, на чи ну де ло ва ња 
и при ме ни раз ли чи тих пре па ра та ко ји ће се ко ри сти ти у оба вља њу 
про фе си о нал них за да та ка, 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 пред ме та по зна ва ње пре па ра та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о ко зме тич ким си ро ви на ма, њи хо вим 

осо би на ма, дер ма то ло шким свој стви ма и при ме ни;
– стек ну основ на зна ња о са ста ву, вр ста ма, об ли ци ма, деј ству, 

из ра ди и при ме ни са вре ме них пре па ра та ко ји се при ме њу ју у не зи, 
за шти ти и де ко ра ци ји ко се, бра де, бр ко ва и ко же, као и у одр жа ва
њу лич не хи ги је не;



– раз ви ју свест о ва жно сти по сту па ка дез ин фек ци је и сте ри
ли за ци је у про фе си о нал ном ра ду; 

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња у прак си као 
и за пре по зна ва ње ве зе са др жа ја пред ме та са дру гим на став ним 
пред ме ти ма и обла сти ма;

– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но, на осно ву ра ци о нал них 
ар гу ме на та, вр ше пра ви лан из бор и при ме ну пре па ра та, као и да 
са гле да ва ју и про це њу ју мо гу ће ри зи ке у њи хо вој при ме ни;

– раз ви ју од го вор ни од нос пре ма соп стве ном здра вљу и здра
вљу и без бед но сти дру гих љу ди уз при ме ну ак ту ел них про пи са ко
ји то ре гу ли шу;

– раз ви ју еко ло шку свест и бу ду оспо со бље ни да рад ор га ни
зу ју у скла ду са прин ци пи ма одр жа ња и очу ва ња жи вот не сре ди не;

– фор ми ра ју струч нокри тич ки ста ва о вред но сти ма и ствар
ном деј ству раз ли чи тих ко мер ци јал них пре па ра та ко ји се на ла зе на 
тр жи шту;

– раз ви ју свест о по тре би за пер ма нент ним обра зо ва њем и 
стек ну на ви ке за стал ним струч ним уса вр ша ва њем а у ци љу пре у
зи ма ња од го вор но сти за вла сти то уче ње и на пре до ва ње у по слу и 
ка ри је ри;

– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, ана ли зи ра ња, упо ре ђи ва
ња, кри тич ког ми шље ња и за кљу чи ва ња. 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД (2)

Пред мет из у ча ва ња и за да ци.
Зна чај ко зме тич ких пре па ра та у не зи ко се, ко си шта, бра де, 

бр ко ва и из гле да ко же.

КО ЗМЕ ТИЧ КЕ СИ РО ВИ НЕ (15)

Кла си фи ка ци ја си ро ви на.
Основ на деј ства по је ди них гру па си ро ви на (при род не – по де

ла, деј ство и при ме на).
Но мен кла ту ра и ис пи ти ва ње си ро ви на.
Стан дар ди за ци ја си ро ви на.
Во да – осо би не, де ло ва ње и при ме на.
Твр до ћа во де и њен ути цај на ко су и ко жу.
Пре чи шће на во да и ње на при ме на у ко зме ти ци.
По вр шин ски ак тив не ма те ри је – по јам, по де ла, деј ство, при

ме на и њи хов зна чај у хи ги јен скоестет ској не зи.

КО ЗМЕ ТИЧ КИ ПРЕ ПА РА ТИ (17)

Де фи ни ци ја, осо би не и зна чај пре па ра та у сва ко днев ној не зи.
Кла си фи ка ци ја пре па ра та у фи зич кохе миј ском сми слу (ми

кро ди сперз ни и ма кро ди сперз ни си сте ми) као ко зме тич ки об ли ци 
пре па ра та.

Пра ви рас тво ри – по де ла, осо би не, зна чај и при ме на. Кон цен
тра ци ја рас тво ра и за да ци са про цент ном кон цен тра ци јом.

Ко ло ид ни рас тво ри – осо би не, об ли ци и при ме на. Емул зи је – 
осо би не и зна чај емул зи о них си сте ма у из ра ди пре па ра та.

Вр сте емул зи ја и њи хо ва дер ма то ло шка свој ства.
Су спен зи је – по де ла, осо би не и на чин из ра де.
Ко зме тич ки пре па ра ти као су спен зи о ни об ли ци.
Аеро со ли – осо би не и зна чај у са вре ме ној про из вод њи пре па

ра та за не гу и де ко ра ци ју ко се.
Оста ли об ли ци пре па ра та – екс трак тив ни пре па ра ти, аро ма

тич не во де, пра шко ви и па сте.

ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈА И СТЕ РИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА (7)

Дез ин фек ци ја и сте ри ли за ци ја – раз ли ке. 
Фи зич ке ме то де сте ри ли за ци је (то пло та и УВ зра ци). 
Хе миј ска дез ин фи ка ци о на сред ства – по де ла, осо би не, на чин 

деј ства и при ме на.
Зна чај дез ин фек ци је и сте ри ли за ци је у фри зер ском за ни ма њу.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА ЛИЧ НУ ХИ ГИ ЈЕ НУ (9)

Са пу ни – са став, вр сте, на чин из ра де, ме ха ни зам деј ства и об
ли ци.

То а лет ни са пу ни (теч ни и чвр сти). 
Шам по ни – вр сте, са став, об ли ци, деј ство и при ме на. Пре па

рат за су во пра ње ко се – са став деј ства. 
Пре па ра ти за ку па ње – вр сте, са став и при ме на. 
Ко мер ци јал ни пре па ра ти и њи хо ви ефек ти.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА БРИ ЈА ЊЕ (4)

Вр сте бри ја ња.
Са став и деј ство пре па ра та ко ји се ко ри сте пре бри ја ња и за 

бри ја ње.
Пре па ра ти по сле бри ја ња – вре ме, деј ство, об ли ци и при ме на.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА НЕ ГУ КО СЕ И КО СИ ШТА (16)

Струк ту ра, хе миј ски са став дла ке. 
Фи зич ке и фи зи о ло шке осо би не дла ке. 
Ути цај ко жне ма сти на ква ли тет ко се.
Пре па ра ти за не гу ко се – бри лан ти ни и кре мо ви – вр сте, осо

би не, на чин из ра де и ме ха ни зам деј ства.
Пе рут и пре па ра ти за ње но от кла ња ње – са став, осо би не, из

ра да и при ме на.
Пре па ра ти за ис пи ра ње ко се – кон ди ци о не ри.
Ко мер ци јал ни пре па ра ти као кон ди ци о не ри (об ли ци и њи хов 

из бор у од но су на ква ли тет ко се).
Оште ће ња ко се и пре па ра ти за па ко ва ње – осо би не, са став, 

деј ство и при ме на пре па ра та.
Пре па ра ти за за шти ту ко се од сун че ве све тло сти.

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

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА ДЕ КО РА ЦИ ЈУ КО СЕ, БРА ДЕ И БР КО ВА (30)

Пре па ра ти за учвр шћи ва ње ко се. 
Ла ко ви за ко су, ехо то но ви, ге ло ви и пе не. 
Си ро вин ски са став – осо би не, деј ство и при ме на. 
Об ли ци пре па ра та за учвр шћи ва ње ко се на тр жи шту. 
На до град ња ко се и пре па ра ти. 
Хе миј ски са став дла ке. 
Пре па ра ти за он ду ла ци ју ко се. 
Вр сте он ду ла ци је.
Си ро вин ски са став и на чин де ло ва ња на дла ку. 
При ме на, из ра де и об ли ци по је ди них вр ста пре па ра та. 
Пре па ра ти за не у тра ли за ци ју – деј ство, са став, из ра да. 
Ис пра вла ње ко се – ме ха нич ки и пре па ра ти ма. 
Пре па ра ти за бо је ње ко се. По де ла бо ја за ко су.
При вре ме не бо је за ко су – са став, осо би не, деј ство и при ме на 

(ко лор шам по ни).
При род не бо је – осо би не, деј ство и при ме на. 
Син те тич ке бо је – са став, осо би не, деј ство и при ме на. 
Пре па ра ти за ни јан си ра ње ко се – бланш, бо ја и пре лив. 
Пре па ра ти за бе ле ње ко се – са став, осо би не, деј ство и при ме на.
При ме на раз ли чи тих кон цен тра ци ја хи дро ге на у пре па ра ти ма 

за бо је ње ко се.
Ути цај пре па ра та за бо је ње на ква ли тет ко се.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА НЕ ГУ И ЗА ШТИ ТУ КО ЖЕ ЛИ ЦА И РУ КУ (20)

Функ ци је ко же. 
Ти по ви ко же.
Си ро ви не – ма сна фа за: ма сти, ула, во ско ви, фос фо ли пи ди, 

ма сни ал ко хо ли, сте ро ли, ви ше ма сне ки се ли не, ху мек тан си, ви та
ми ни и хор мо ни.

Во де на фа за: пре чи шће на во да, аро ма тич не во де, бор на во да...
Пре па ра ти за чи шће ње ко же – вр сте и деј ство. 
То ни ци за ли це – са став, вр сте пре ма ти пу ко же. 
Емо ли јент ни кре мо ви – ма сни кре мо ви – са став, деј ство и 

из ра да.



Хи дрант ни кре мо ви – са став, деј ство и из ра да. 
Мла да лач ка ко жа и ње на не га. 
Кре мо ви за ма са жу ли ца – са став, деј ство и из ра да. 
Кре мо ви за ру ке – са став, деј ство и из ра да. 
Пре па ра ти за за шти ту ко же од хе ми ка ли ја ко ји се ко ри сте у 

про фе си о нал ном ра ду.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА СУ ЗБИ ЈА ЊЕ ЗНО ЈЕ ЊА И НЕ ПРИ ЈАТ НОГ  
МИ РИ СА (7)

Са став зно ја, не при ја тан ми рис. 
Де зо до ран си и ан ти пер спи ран си – раз ли ке. 
Си ро вин ски са став, деј ство, об ли ци и при ме на пре па ра та. 
Зна чај ових пре па ра та у одр жа ва њу сва ко днев не хи ги јен ско

естет ске не ге.

МИ РИ СНЕ МА ТЕ РИ ЈЕ (8)

По јам, осо би не и зна чај ми ри сних ма те ри ја. 
При род ни и син те тич ки ми ри си.
Етар ска уља – осо би не, до би ја ње и по де ла пре ма на чи ну деј

ства.
Пар фе ми и ко лоњ ске во де – са став, при ме на. 
Ми ри сне ком по нен те у фри зер ским пре па ра ти ма.

ПРЕ ПА РА ТИ СА НАЈ ЧЕ ШЋИМ АЛЕР ГЕ НИМ  
СВОЈ СТВИ МА (5)

Сен зи би ли шу ћа свој ства си ро ви на ви со ког и ни ског рН и 
дру гих ко зме тич ких си ро ви на као алер ге на.

Кон тро ла ква ли те та ко зме тич ких пре па ра та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

По зна ва ње пре па ра та је на став ни пред мет ко ји пред ста вља 
осно ву у оспо со бља ва њу му шких и жен ских фри зе ра за струч но 
оба вља ње про фе си о нал них за да та ка.

Са др жај пред ме та је ве о ма за хва лан за при ме ну ра зно вр сних 
на став них ме то да и об ли ка ра да са уче ни ци ма ко ји би би ли у функ
ци ји усва ја ња на став них са др жа ја, од ни воа оба ве ште но сти, раз у
ме ва ња, при ме не у кон крет ној си ту а ци ји, до фор ми ра ња струч но
кри тич ног ста ва и спо соб но сти вред но ва ња соп стве ног зна ња.

Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од ви ја у скла ду са прин
ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве са стал ним 
упу ћи ва њем на од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та, ис ку ства уче ни ка 
или мо гу ће про фе си о нал не си ту а ци је.

С тим у ве зи, пре по ру ка је да се у го ди шњем и опе ра тив ним 
пла но ви ма ра да, ка ко за пр ви, та ко и за дру ги раз ред, пред ви де 
по се те сај мо ви ма ко зме ти ке и пре зен та ци ја ма ко зме тич ких сред
ста ва, на кон ко јих би се са уче ни ци ма мо гла ре а ли зо ва ти ана ли за 
при ку пље ног ма те ри ја ла и пре зен то ва них са др жа ја кроз ди ску си
ју, из но ше ње и ар гу мен то ва ње соп стве ног ми шље ња, по сма тра ње 
про бле ма из раз ли чи тих по зи ци ја, из ра дом по стер пре зен та ци ја.

За да ва њем јед но став ни јих ис тра жи вач ких за да та ка, ко ји би се 
ре а ли зо ва ли у па ру, гру пи или тим ски, уче ни ци би би ли у при ли ци 
да са мо стал но при ку пља ју, уре ђу ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту ју по
дат ке и за кључ ке. По се бан ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што 
он омо гу ћа ва оспо со бља ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу.

Си му ла ци јом кон крет них про блем ских про фе си о нал них си
ту а ци ја уче ни ци ће би ти у при ли ци да ком би но ва њем прет ход них 
те о риј ских и прак тич них зна ња и соп стве них ис ку ста ва с но вим 
зна њи ма и ис ку стви ма ре ша ва ју про блем, из два ја ју ре ле вант не по
дат ке за ње го во ре ша ва ње, про на ла зе раз ли чи та ре ше ња за исти 
про блем, по ста вља ју пи та ња и про це њу ју ре ше ња дру гих уче ни ка. 
По ве зи ва њем те о риј ских са др жа ја са прак тич ном на ста вом обез
бе ди ће се лак ше, бр же и ква ли тет ни је усва ја ње зна ња.

Пред ло жен је ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју на
став них те ма и у пр вом и у дру гом раз ре ду, а на став ник их са мо
стал но рас по ре ђу је по ти пу и пла ни ра опе ра тив ним пла но ви ма 
ра да. При то ме, по треб но је во ди ти ра чу на о ни во и ма обра зов но
вас пит них зах те ва (оба ве ште но сти, раз у ме ва ња и при ме не) ко ји ће 
се по ста ви ти уче ни ци ма у са вла ђи ва њу на став них са др жа ја. 

У из ра ди опе ра тив ног пла на за дру ги раз ред тре ба ло би пред
ви де ти од ре ђе ни број ча со ва за об на вља ње са др жа ја на у че них у пр
вом раз ре ду чи ме би се по сти гао тран сфер зна ња на са др жа је истог 
и срод них пред ме та, а по себ но у де лу прак тич не при ме не зна ња.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ку 
ак тив ност уче ни ка по треб но је аде кват но вред но ва ти. Да би се код 
уче ни ка под сти ца ла мо ти ви са ност за уче ње и за ин те ре со ва ност за 
са др жа је пред ме та од из у зет не је ва жно сти да се уче ни ци кон ти
ну и ра но оба ве шта ва ју о ни воу усво је но сти са др жа ја и оспо со бље
но сти за при ме ну зна ња. Уче ни ке, та ко ђе, тре ба оспо со бља ва ти и 
под сти ца ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да
та ка пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар
гу мен та ци ју.

ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА

(Образовни профил: ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та по зна ва ње пре па ра та је сти ца ње 
основ них зна ња о хе миј ском са ста ву, об ли ци ма, на чи ну де ло ва ња 
и при ме ни раз ли чи тих пре па ра та ко ји ће се ко ри сти ти у оба вља њу 
про фе си о нал них за да та ка, 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 пред ме та по зна ва ње пре па ра та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о ко зме тич ким си ро ви на ма, њи хо вим 

осо би на ма, дер ма то ло шким свој стви ма и при ме ни;
– стек ну основ на зна ња о са ста ву, вр ста ма, об ли ци ма, деј ству, 

из ра ди и при ме ни са вре ме них пре па ра та ко ји се при ме њу ју у не зи, 
за шти ти и де ко ра ци ји ко се, бра де, бр ко ва и ко же, као и у одр жа ва
њу лич не хи ги је не;

– раз ви ју свест о ва жно сти по сту па ка дез ин фек ци је и сте ри
ли за ци је у про фе си о нал ном ра ду; 

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња у прак си као 
и за пре по зна ва ње ве зе са др жа ја пред ме та са дру гим на став ним 
пред ме ти ма и обла сти ма;

– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но, на осно ву ра ци о нал них 
ар гу ме на та, вр ше пра ви лан из бор и при ме ну пре па ра та, као и да 
са гле да ва ју и про це њу ју мо гу ће ри зи ке у њи хо вој при ме ни;

– раз ви ју од го вор ни од нос пре ма соп стве ном здра вљу и здра
вљу и без бед но сти дру гих љу ди уз при ме ну ак ту ел них про пи са ко
ји то ре гу ли шу;

– раз ви ју еко ло шку свест и бу ду оспо со бље ни да рад ор га ни
зу ју у скла ду са прин ци пи ма одр жа ња и очу ва ња жи вот не сре ди не;

– фор ми ра ју струч нокри тич ки ста ва о вред но сти ма и ствар
ном деј ству раз ли чи тих ко мер ци јал них пре па ра та ко ји се на ла зе на 
тр жи шту;

– раз ви ју свест о по тре би за пер ма нент ним обра зо ва њем и 
стек ну на ви ке за стал ним струч ним уса вр ша ва њем а у ци љу пре у
зи ма ња од го вор но сти за вла сти то уче ње и на пре до ва ње у по слу и 
ка ри је ри;

– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, ана ли зи ра ња, упо ре ђи ва
ња, кри тич ког ми шље ња и за кљу чи ва ња. 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД (2)

Пред мет из у ча ва ња и за да ци.
Зна чај ко зме тич ких пре па ра та у не зи ко же и ње них из да на ка.

КО ЗМЕ ТИЧ КЕ СИ РО ВИ НЕ (15)

Кла си фи ка ци ја си ро ви на.
Основ на деј ства по је ди них гру па си ро ви на (при род не – по де

ла, деј ство и при ме на).
Но мен кла ту ра и ис пи ти ва ње си ро ви на.
Стан дар ди за ци ја си ро ви на.
Во да – осо би не, де ло ва ње и при ме на.



Твр до ћа во де и њен ути цај на ко су и ко жу.
Пре чи шће на во да и ње на при ме на у ко зме ти ци.
По вр шин ски ак тив не ма те ри је – по јам, по де ла, деј ство, при

ме на и њи хов зна чај у хи ги јен скоестет ској не зи.

КО ЗМЕ ТИЧ КИ ПРЕ ПА РА ТИ (17)

Де фи ни ци ја, осо би не и зна чај пре па ра та у сва ко днев ној не зи.
Кла си фи ка ци ја пре па ра та у фи зич ко – хе миј ском сми слу (ми

кро ди сперз ни и ма кро ди сперз ни си сте ми) као ко зме тич ки об ли ци 
пре па ра та.

Пра ви рас тво ри – по де ла, осо би не, зна чај и при ме на.
Кон цен тра ци ја рас тво ра и за да ци са про цент ном кон цен тра

ци јом.
Ко ло ид ни рас тво ри – осо би не, об ли ци и при ме на.
Емул зи је – осо би не и зна чај емул зи о них си сте ма у из ра ди 

пре па ра та.
Вр сте емул зи ја и њи хо ва дер ма то ло шка свој ства.
Су спен зи је – по де ла, осо би не и на чин из ра де.
Ко зме тич ки пре па ра ти као су спен зи о ни об ли ци.
Аеро со ли – осо би не и зна чај у са вре ме ној про из вод њи пре па

ра та за не гу и де ко ра ци ју ко же и ње них из да на ка.
Оста ли об ли ци пре па ра та – екс трак тив ни пре па ра ти, аро ма

тич не во де, пра шко ви и па сте.

ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈА И СТЕ РИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА (10)

Дез ин фек ци ја и сте ри ли за ци ја – раз ли ке.
Фи зич ке ме то де сте ри ли за ци је (то пло та и УВ зра ци).
Хе миј ска дез ин фек ци о на сред ства – по де ла, осо би не, на чин 

деј ства и при ме на.
Зна чај дез ин фек ци је и сте ри ли за ци је у пе ди кир и ма ни кир за

ни ма њу.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА ЛИЧ НУ ХИ ГИ ЈЕ НУ (10)

Са пу ни – са став, вр сте, на чин из ра де, ме ха ни зам деј ства и об
ли ци.

То а лет ни са пу ни (теч ни и чвр сти). Шам по ни – вр сте, са став, 
об ли ци, деј ство и при ме на. Пре па ра ти за ку па ње – вр сте, са став и 
при ме на. Ко мер ци јал ни пре па ра ти и њи хо ви ефек ти.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА КО ЗМЕ ТИЧ КУ НЕ ГУ И ДЕ КО РА ЦИ ЈУ  
НОК ТИ ЈУ (16)

Но кат – осо би не и гра ђа. Кре мо ви за не гу нок ти ју. Пре па ра ти 
за по ли ра ње нок ти ју.

Пре па ра ти за от кла ња ње по ко жи це, ке ра тин ских на сла га – 
осо би не, са став.

Но кат – из глед као по ка за тељ здра вља. Пре па ра ти за де ко ра
ци ју нок ти ју. Ла ко ви за нок те –са став, при ме на. Рас тва ра чи ла ко ва 
за нок те. Френч ма ни кир – пре па ра ти – олов ке. На до град ња нок ти ју.

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

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА НЕ ГУ РУ КУ И НО ГУ (19)

Функ ци је ко же, ти по ви ко же.
Си ро ви не – ма сна фа за: ма сти, уьа, во ско ви, фос фо ли пи ди, 

ма сни ал ко хо ли, сте ро ли, ви ше ма сне ки се ли не, ху мек тан си, ви та
ми ни и хор мо ни.

Во де на фа за: пре чи шће на во да, аро ма тич не во де, бор на во да...
Емо ли јент ни кре мо ви – ма сни кре мо ви – са став, деј ство и из ра да.
Хи дрант ни кре мо ви – са став, деј ство и из ра да.
Мла да лач ка ко жа и ње на не га.
Кре мо ви за ма са жу ко же: са став, деј ство и из ра да.
Кре мо ви за ру ке – са став, деј ство и из ра да.
Пре па ра ти за не гу ко же но гу – деј ство, об ли ци, при ме на.
Пре па ра ти за трет ман ка лу са.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА ЗА ШТИ ТУ И ПРИ КРИ ВА ЊЕ НЕ ДО СТА ТА КА 
НА КО ЖИ (17)

Пре па ра ти за за шти ту ко же – за да так и по де ла. Пре па ра ти за 
за шти ту ко же од хе ми ка ли ја у про фе си о нал ном ра ду.

Пре па ра ти за за шти ту ко же од сун че вог зра че ња. Пре па ра ти 
за за шти ту ко же од ин се ка та. Пре па ра ти за по ја ча ва ње цир ку ла ци
је. Пре па ра ти за не гу и за шти ту де чи је ко же. Пре па ра ти за при кри
ва ње не до ста та ка на ко жи – за да так и по де ла.

Пре па ра ти за бе ље ње ко же. Пре па ра ти за убр за но там ње ње 
ко же. Пре па ра ти за пи линг ко же.

ДЕ ПИ ЛА ЦИ ЈА И ЕПИ ЛА ЦИ ЈА (10)

Гра ђа, хе миј ски са став и осо би не дла ке. Де пи ла ци ја, епи ла
ци ја – раз ли ке. Фи зич ке ме то де де пи ла ци је.

Во шта ни де пи ла то ри – са став, деј ство и при ме на (то пла и 
хлад на де пи ла ци ја).

Хе миј ски де пи ла то ри – по де ла, са став, осо би не и об ли ци 
пре па ра та.

Пре па ра ти на тр жи шту и њи хо ва деј ства.
Епи ла ци ја (елек тро, ла сер).

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА СУ ЗБИ ЈА ЊЕ ЗНО ЈЕ ЊА И НЕ ПРИ ЈАТ НОГ  
МИ РИ СА (10)

Са став зно ја, не при ја тан ми рис. Де зо до ран си и ан ти пер спи
ран си – раз ли ке. Си ро вин ски са став, деј ство, об ли ци и при ме на 
пре па ра та. Пре па ра ти ко ји се ко ри сте код зно је ња но гу – бром хи
дро за. Зна чај ових пре па ра та у одр жа ва њу сва ко днев не хи ги јен ско
естет ске не ге.

ТЕ РА ПИЈ СКИ ПРЕ ПА РА ТИ (2)

Фун ги ци ди, бак те ри ци ди, бак те ри о ста ти ци, ан ти фло ги сти ци, 
ке ра то ли ти ци, ан ти фо ре ти ци – на чин деј ства и при ме на.

МИ РИ СНЕ МА ТЕ РИ ЈЕ (8)

По јам, осо би не и зна чај ми ри сних ма те ри ја. При род ни и син
те тич ки ми ри си.

Етар ска уьа – осо би не, до би ја ње и по де ла пре ма на чи ну деј ства.
Пар фе ми и ко лоњ ске во де – са став, при ме на. Ми ри сне ком по

нен те у пе ди кир скома ни кир ским пре па ра ти ма.

ПРЕ ПА РА ТИ СА НАЈ ЧЕ ШЋИМ АЛЕР ГЕ НИМ  
СВОЈ СТВИ МА (4)

Сен зи би ли шу ћа свој ства си ро ви на ви со ког и ни ског рН и 
дру гих ко зме тич ких си ро ви на као алер ге на. Алер гиј ске про бе.

Кон тро ла ква ли те та ко зме тич ких пре па ра та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

По зна ва ње пре па ра та је на став ни пред мет ко ји пред ста вља 
осно ву у оспо со бља ва њу пе ди ки ра и ма ни ки ра за струч но оба вља
ње про фе си о нал них за да та ка.

Са др жај пред ме та је ве о ма за хва лан за при ме ну ра зно вр сних 
на став них ме то да и об ли ка ра да са уче ни ци ма ко ји би би ли у функ
ци ји усва ја ња на став них са др жа ја, од ни воа оба ве ште но сти, раз у
ме ва ња, при ме не у кон крет ној си ту а ци ји, до фор ми ра ња струч но
кри тич ног ста ва и спо соб но сти вред но ва ња соп стве ног зна ња.

Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од ви ја у скла ду са прин
ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве са стал ним 
упу ћи ва њем на од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та, ис ку ства уче ни ка 
или мо гу ће про фе си о нал не си ту а ци је.

С тим у ве зи, пре по ру ка је да се у го ди шњем и опе ра тив ним 
пла но ви ма ра да, ка ко за пр ви, та ко и за дру ги раз ред, пред ви де 
по се те сај мо ви ма ко зме ти ке и пре зен та ци ја ма ко зме тич ких сред
ста ва, на кон ко јих би се са уче ни ци ма мо гла ре а ли зо ва ти ана ли за 
при ку пље ног ма те ри ја ла и пре зен то ва них са др жа ја кроз ди ску си
ју, из но ше ње и ар гу мен то ва ње соп стве ног ми шље ња, по сма тра ње 
про бле ма из раз ли чи тих по зи ци ја, из ра дом по стер пре зен та ци ја.

За да ва њем јед но став ни јих ис тра жи вач ких за да та ка, ко ји би се 
ре а ли зо ва ли у па ру, гру пи или тим ски, уче ни ци би би ли у при ли ци 
да са мо стал но при ку пља ју, уре ђу ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту ју по
дат ке и за кључ ке. По се бан ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што 
он омо гу ћа ва оспо со бља ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу.

Си му ла ци јом кон крет них про блем ских про фе си о нал них си
ту а ци ја уче ни ци ће би ти у при ли ци да ком би но ва њем прет ход них 



те о риј ских и прак тич них зна ња и соп стве них ис ку ста ва с но вим 
зна њи ма и ис ку стви ма ре ша ва ју про блем, из два ја ју ре ле вант не по
дат ке за ње го во ре ша ва ње, про на ла зе раз ли чи та ре ше ња за исти 
про блем, по ста вља ју пи та ња и про це њу је ре ше ња дру гих уче ни ка. 
По ве зи ва њем те о риј ских са др жа ја са прак тич ном на ста вом обез
бе ди ће се лак ше, бр же и ква ли тет ни је усва ја ње зна ња.

Пред ло жен је ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју на
став них те ма и у пр вом и у дру гом раз ре ду, а на став ник их са мо
стал но рас по ре ђу је по ти пу и пла ни ра опе ра тив ним пла но ви ма 
ра да. При то ме, по треб но је во ди ти ра чу на о ни во и ма обра зов но
вас пит них зах те ва (оба ве ште но сти, раз у ме ва ња и при ме не) ко ји ће 
се по ста ви ти уче ни ци ма у са вла ђи ва њу на став них са др жа ја. 

У из ра ди опе ра тив ног пла на за дру ги раз ред тре ба ло би пред
ви де ти од ре ђе ни број ча со ва за об на вља ње са др жа ја на у че них у пр
вом раз ре ду чи ме би се по сти гао тран сфер зна ња на са др жа је истог 
и срод них пред ме та, а по себ но у де лу прак тич не при ме не зна ња.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ку ак тив ност уче ни ка по треб но је аде кват но вред но ва ти. Уче ни ке, 
та ко ђе, тре ба оспо со бља ва ти и под сти ца ти да про це њу ју соп стве
ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као и на пре дак дру
гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПРО ГРА МИ ПРЕД МЕ ТА КО ЈИ СЕ ИЗ У ЧА ВА ЈУ НА НИ ВОУ 
ПО ЈЕ ДИ НИХ ОБРА ЗОВ НИХ ПРО ФИ ЛА

Образовни профили у трогодишњем образовању: ЖЕН СКИ 
ФРИ ЗЕР, МУ ШКИ ФРИ ЗЕР, ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР 

ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА

(Образовни профили: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР) 
ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве је оспо со бља ва ње за са мо стал но кре и ра ње и ре
а ли зо ва ње женских фри зу ра у скла ду са естет ским кри те ри ју ми
ма, ка рак те ри сти ка ма и зах те ви ма на ру чи о ца.

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ја ју и уна пре ђу ју естет ске кри те ри ју ме, ства ра лач ко 

ми шље ње, пер цеп ци ју и ви зу ел но пам ће ње, ма ну ел ну спрет ност, 
пре ци зност, упор ност, пре да ност и од го вор ност у ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за цр та ње и сли ка ње (пор тре та) тра ди ци
о нал ним и са вре ме ним ме ди ји ма, ма те ри ја ли ма и тех ни ка ма кроз 
ра зно вр сне ли ков не, ди зај нер ске, про блем ске и про јект не за дат ке 
(или: овла да ју тра ди ци о нал ним и са вре ме ним цр тач ким и сли кар
ским тех ни ка ма и ма те ри ја ли ма кроз ра зно вр сне ли ков не, ди зај
нер ске, про блем ске и про јект не за дат ке);

– не гу ју ин ди ви ду ал ни ли ков ни из раз;
– упо зна ју и вред ну ју му шке и жен ске фри зу ре кроз исто ри ју;
– ана ли зи ра ју об лик и ка рак те ри сти ке ли ца и са мо стал но 

пред ло же од го ва ра ју ћу фри зу ру у скла ду са естет ским кри те ри ју
ми ма, ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма и зах те ви ма на ру чи о ца;

– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти
зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра;

– бу ду оспо со бље ни за ин ди ви ду ал ни и тим ски рад кроз раз
ли чи те за дат ке и про јек те и њи хо ву јав ну пре зен та ци ју; 

– бу ду оспо со бље ни за про це ну соп стве ног на прет ка и на
прет ка дру гих уче ни ка;

– раз ви ју од го во ран од нос пре ма очу ва њу здра вља, рад не и 
жи вот не сре ди не;

– бу ду мо ти ви са ни за це ло жи вот но про ши ри ва ње и про ду
бљи ва ње сте че них зна ња и уме ња;

– по ве жу и при ме не сте че на зна ња и уме ња у дру гим на став
ним пред ме ти ма, сва ко днев ном жи во ту и бу ду ћем за ни ма њу.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

III РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

УВОД У ПРЕД МЕТ (4)
Оп шти пој мо ви: умет ност, при ме ње на умет ност, есте ти ка, 

есте ти ка фри зер ске стру ке, по јам мо дер ног и ле пог, кич, ве за из ме
ђу фри зер ског за на та и при ме ње не умет но сти.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЛИ КОВ НОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА 

ЛИ НИ ЈА (2)

Ли ни ја као основ но из ра жај но сред ство у ли ков ној умет но сти 
и ње не ка рак те ри сти ке.

Смер у ком по зи ци ји. На че ла естет ског ре да (ли ков не за ко ни
то сти или прин ци пи ком по но ва ња): ри там, хар мо ни ја, кон траст, 
рав но те жа и до ми на ци ја

Екс пре си ја ли ни је.

ВЕ ЛИ ЧИ НА И ОБ ЛИК (4)

Од нос ве ли чи на у окви ру ком по зи ци је.
Об лик, ве ли чи не и њи хо ва по ве за ност до ди ри ва њем, по кри

ва њем и про жи ма њем.

БО ЈА (2)

Па ле та бо ја, до жи вла ва ње бо је, оп тич ки и пси хо ло шки фак
тор бо је.

Од но си то плих и хлад них бо ја.

КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈА (2)

Од но си ли ков них еле ме на та у ком по зи ци ји. 
По ве за ност и за ви сност ли ков них еле ме на та и прин ци па ком

по но ва ња.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ЖЕН СКИХ ФРИ ЗУ РА ПРЕ МА ЛИ КУ  
ПО СМА ТРА НОМ СПРЕ ДА (en fa ce) (14)

ИДЕ А ЛАН ЛИК

Сту ди ја гла ве. Пор трет.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА ОКРУ ГЛИМ ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА ЧЕ ТВР ТА СТИМ 
ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА ДУ ГУ ЉА СТИМ 
ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА СР ЦА СТИМ  
ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА РОМ БО ИД НИМ 
ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ПРО БЛЕ МИ ВЕ ЗА НИ ЗА ЛИ КО ВЕ ПО СМА ТРА НЕ  
ИЗ ПРО ФИ ЛА И ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА (4)

МА ЛИ НОС – РА ВАН ПРО ФИЛ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо ба ма 
са овим про бле мом про фи ла.

ИС ТАК НУ ТИ НОС

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо ба ма 
са овим про бле мом про фи ла.



МА ЛО ЧЕ ЛО – ВЕ ЛИ КА БРА ДА

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо ба ма 
са овим про бле мом про фи ла.

ВЕ ЛИ КО ЧЕ ЛО – МА ЛА БРА ДА

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо ба ма 
са овим про бле мом про фи ла.

БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ (4)

ПО ДЕ ЛА ЖЕН СКИХ ФРИ ЗУ РА ПО НА МЕ НИ (10)

ДНЕВ НА ФРИ ЗУ РА

Ка рак те ри сти ке днев не фри зу ре.
Об ли ко ва ње днев не фри зу ре у скла ду са фи зи о но ми јом и оп

штим из гле дом осо бе.

КОК ТЕЛ ФРИ ЗУ РА

Ка рак те ри сти ке кок тел фри зу ре.
Об ли ко ва ње кок тел фри зу ре у скла ду са фи зи о но ми јом и оп

штим из гле дом осо бе.

ВЕ ЧЕР ЊА ФРИ ЗУ РА

Ка рак те ри сти ке ве чер ње фри зу ре.
Об ли ко ва ње ве чер ње фри зу ре у скла ду са фи зи о но ми јом и 

оп штим из гле дом осо бе.

ФАН ТА ЗИ ЈА ФРИ ЗУ РА

Ка рак те ри сти ке фан та зи ја фри зу ре.
Об ли ко ва ње фан та зи ја фри зу ре у скла ду са шмин ком и ко

сти мом.

УМЕТ НИЧ КА ФРИ ЗУ РА

Ка рак те ри сти ке умет нич ке фри зу ре.
Об ли ко ва ње умет нич ке фри зу ре у скла ду са шмин ком и ко

сти мом.

СТИ ЛО ВИ ЖЕН СКИХ ФРИ ЗУ РА (4)

КЛА СИЧ НИ СТИЛ

Ка рак те ри сти ке кла сич них жен ских фри зу ра и њи хо во об ли
ко ва ње.

РО МАН ТИЧ НИ СТИЛ

Ка рак те ри сти ке ро ман тич них жен ских фри зу ра и њи хо во об
ли ко ва ње.

СИ МЕ ТРИЧ НИ СТИЛ

Ка рак те ри сти ке си ме трич них жен ских фри зу ра и њи хо во об
ли ко ва ње.

АСИ МЕ ТРИЧ НИ СТИЛ

Ка рак те ри сти ке аси ме трич них жен ских фри зу ра и њи хо во 
об ли ко ва ње.

ИСТО РИЈ СКИ ПРЕ ГЛЕД ФРИ ЗУ РА (10)

Еги пат.
Грч ка.
Рим.
Сред њи век.
Ре не сан са.
Ба рок.
Ро ко ко.
Ам пир.
Би дер ма јер.
Крај XIX ве ка.
ХХ век.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

У ре а ли за ци ји са др жа ја при ме ни ти са вре ме не на став не ме
то де, сред ства и тех но ло ги ју. Обез бе ди ти ко ре ла ци ју са уже струч
ним пред ме ти ма, ли ков ном кул ту ром, исто ри јом и прак тич ном 
на ста вом стру ке фри зе ра за же не. Под сти ца ти уче ни ке на са мо у са
вр ша ва ње, са мо стал но ис тра жи ва ње и ко ри шће ње по да та ка из раз
ли чи тих из во ра и пра ће ње ре ле вант них ма ни фе ста ци ја. Ор га ни зо
ва ти по се те мод ним ре ви ја ма, ре ви ја ма фри зу ра, сај мо ви ма мо де и 
ко зме ти ке и фри зер ским са ло ни ма. 

Нео п ход но је упо зна ти уче ни ке са ра зно вр сним фри зу ра ма и 
об у чи ти их да са мо стал но про це њу ју и пред ла жу фри зу ре у од но
су на фи зи о но ми ју, ин ди ви ду ал ни стил, при ли ке и зах те ве на ру чи
о ца. Кроз ли ков ну прак су под сти ца ти раз вој има ги на ци је и ства ра
лач ког ми шље ња. 

На став ни ку се пре по ру чу је да већ у фа зи пла ни ра ња и при
пре ма ња на ста ве пред ви ди при ме ну ак тив них ме то да ра да и пре
ци зно де фи ни ше за дат ке, ко ји ће се ре а ли зо ва ти ра дом уче ни ка у 
па ру, гру пи или тим ски. За да ва ње јед но став ни јих ис тра жи вач ких 
кре а тив них за да та ка, уче ни ци би би ли у при ли ци да при ку пља ју, 
уре ђу ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту ју по дат ке и за кључ ке. По се бан 
ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што он омо гу ћа ва оспо со бља
ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу, раз ви ја ње са мо стал но сти у 
пре зен то ва њу ре зул та та и вр шњач ко уче ње. Та ко ђе, нео п ход но је 
под сти ца ње уче ни ка да из ра жа ва ју сво је ми шље ње и вер ба ли зу ју 
сво је до жи вља је, ко мен та ри шу, ана ли зи ра ју про пор ци је, са мо стал
но се ли ков но из ра жа ва ју. 

Са др жај про гра ма тре ба ре а ли зо ва ти у учи о ни ци и спе ци ја ли
зо ва ној учи о ни ци ко ри шће њем ви зу ел не тех ни ке и штам па них ма те
ри ја ла: ТВа, ДВДа, ин тер не та, сли ка, фо то гра фи ја, ше ма, мод них 
ча со пи са, књи га из из умет но сти или уџ бе ни ка за ли ков ну културу, 
исто ри је умет но сти, исто ри је ко сти ма и мо де и књи га ма о мо дер ним 
сти ло ви ма оде ва ња, мод них и спе ци ја ли зо ва них ча со пи са.

По стиг ну ће и на пре до ва ње уче ни ка се кон ти ну и ра но пра ти, 
вред ну је се сва ка ак тив ност уче ни ка на сва ком ча су – ква ли тет 
усво је них зна ња, са мо стал ност у из вр ша ва њу кон крет ног прак тич
ног, ли ков ног за дат ка, ак тив ност у груп ном и тим ском ра ду, уче
шће у ана ли зи кон крет них про бле ма, уче шће у ди ску си ји, до но ше
њу за кљу ча ка и сл. 

ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА

(Образовни профил: МУ ШКИ ФРИ ЗЕР)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

III РАЗ РЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње) 

УВОД (2)

Оп шти пој мо ви, умет ност, при ме ње на умет ност, есте ти ка, 
мо да, кич.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЛИ КОВ НОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА (10)

ЛИ НИ ЈА

Ли ни ја као основ но из ра жај но сред ство у ли ков ној умет но сти 
и ње не ка рак те ри сти ке. Смер у ком по зи ци ји.

На че ла естет ског ре да, ри там, хар мо ни ја, кон траст, рав но те
жа и до ми на ци ја.

Екс пре си ја ли ни је.

ВЕ ЛИ ЧИ НА И ОБ ЛИК

Од нос ве ли чи на у окви ру ком по зи ци је.
Об лик – ве ли чи не и њи хо ва по ве за ност до ди ри ва њем, по кри

ва њем и про жи ма њем.

БО ЈА

Па ле та бо ја.
До жи вља ва ње бо је, фи зич ки, оп тич ки и пси хо ло шки. Од но си 

то плих и хлад них бо ја.



КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈА

Од но си ли ков них еле ме на та у ком по зи ци ји.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ МУ ШКИХ ФРИ ЗУ РА ПРЕ МА ЛИ КУ  
ПО СМА ТРА НОМ СПРЕ ДА (14)

ИДЕ А ЛАН ЛИК

Сту ди ја гла ве и ли ца. 
Пор трет.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА ОКРУ ГЛИМ ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА  
СА ЧЕ ТВР ТА СТИМ ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА ДУ ГУ ЉА СТИМ 
ЛИ КОМ

Фри зу ре ко ја не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју ово об
ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА СР ЦА СТИМ  
ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА КОД ОСО БА СА РОМ БО ИД НИМ 
ЛИ ЦЕМ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју овом 
об ли ку ли ца.

ПРО БЛЕ МИ ПРО ФИ ЛА И ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ МУ ШКИХ  
ФРИ ЗУ РА (12)

МА ЛИ НОС – РА ВАН ПРО ФИЛ

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо би 
са овим про бле мом про фи ла.

ИС ТАК НУ ТИ НОС

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо би 
са овим про бле мом про фи ла.

МА ЛО ЧЕ ЛО – ВЕ ЛИ КА БРА ДА

Фри зу ре ко ја не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо би 
са овим про бле мом про фи ла.

ВЕ ЛИ КО ЧЕ ЛО – МА ЛА БРА ДА

Фри зу ре ко је не од го ва ра ју и фри зу ре ко је од го ва ра ју осо би 
са овим про бле мом про фи ла.

ВР СТЕ МУ ШКИХ ФРИ ЗУ РА (22)

КЛА СИЧ НЕ ФРИ ЗУ РЕ

Ка ре, фенка ре, мо дер ни зо ва ни ка ре.
Фен вел не, а ла брос, ен гле ско ши ша ње.
Ви со ко ши ша ње, сред ње ши ша ње, ни ско ши ша ње.

МО ДЕР НЕ ФРИ ЗУ РЕ

Бит фри зу ре, афро фри зу ре, панк фри зу ре.
Аме ри кан ка или ма ри нац фри зу ра, ко мер ци јал на фри зу ра.
Фан та зи ја фри зу ра.

Умет нич ка фри зу ра.
Исто риј ска фри зу ра.
Так ми чар ска фри зу ра.

СТИ ЛО ВИ МУ ШКИХ ФРИ ЗУ РА 

Кла сич ни стил фри зу ра. 
Ро ман тич ни стил фри зу ра. 
Си ме трич ни стил фри зу ра. 
Аси ме трич ни стил фри зу ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

У ре а ли за ци ји са др жа ја при ме ни ти са вре ме не на став не ме
то де, сред ства и тех но ло ги ју. Обез бе ди ти ко ре ла ци ју са уже струч
ним пред ме ти ма, ли ков ном кул ту ром, исто ри јом и прак тич ном 
на ста вом стру ке фри зе ра за му шкар це. Под сти ца ти уче ни ке на са
мо у са вр ша ва ње, са мо стал но ис тра жи ва ње и ко ри шће ње по да та ка 
из раз ли чи тих из во ра и пра ће ње ре ле вант них ма ни фе ста ци ја. Ор
га ни зо ва ти по се те мод ним ре ви ја ма, ре ви ја ма фри зу ра, сај мо ви ма 
мо де и ко зме ти ке и фри зер ским са ло ни ма. 

Нео п ход но је упо зна ти уче ни ке са ра зно вр сним фри зу ра ма и 
об у чи ти их да са мо стал но про це њу ју и пред ла жу фри зу ре у од но
су на фи зи о но ми ју, ин ди ви ду ал ни стил, при ли ке и зах те ве на ру чи
о ца. Кроз ли ков ну прак су под сти ца ти раз вој има ги на ци је и ства ра
лач ког ми шље ња. 

На став ни ку се пре по ру чу је да већ у фа зи пла ни ра ња и при
пре ма ња на ста ве пред ви ди при ме ну ак тив них ме то да ра да и пре
ци зно де фи ни ше за дат ке, ко ји ће се ре а ли зо ва ти ра дом уче ни ка у 
па ру, гру пи или тим ски. За да ва ње јед но став ни јих ис тра жи вач ких 
кре а тив них за да та ка, уче ни ци би би ли у при ли ци да при ку пља ју, 
уре ђу ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту ју по дат ке и за кључ ке. По се бан 
ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што он омо гу ћа ва оспо со бља
ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу, раз ви ја ње са мо стал но сти у 
пре зен то ва њу ре зул та та и вр шњач ко уче ње. Та ко ђе, нео п ход но је 
под сти ца ње уче ни ка да из ра жа ва ју сво је ми шље ње и вер ба ли зу ју 
сво је до жи вља је, ко мен та ри шу, ана ли зи ра ју про пор ци је, са мо стал
но се ли ков но из ра жа ва ју. 

Са др жај про гра ма тре ба ре а ли зо ва ти у учи о ни ци и спе ци ја ли
зо ва ној учи о ни ци ко ри шће њем ви зу ел не тех ни ке и штам па них ма те
ри ја ла: ТВа, ДВДа, ин тер не та, сли ка, фо то гра фи ја, ше ма, мод них 
ча со пи са, књи га из умет но сти или уџ бе ни ка за ли ков ну кул ту ру), 
исто ри је умет но сти, исто ри је ко сти ма и мо де и књи га ма о мо дер ним 
сти ло ви ма оде ва ња, мод них и спе ци ја ли зо ва них ча со пи са.

По стиг ну ће и на пре до ва ње уче ни ка се кон ти ну и ра но пра ти, 
вред ну је се сва ка ак тив ност уче ни ка на сва ком ча су – ква ли тет 
усво је них зна ња, са мо стал ност у из вр ша ва њу кон крет ног прак тич
ног, ли ков ног за дат ка, ак тив ност у груп ном и тим ском ра ду, уче
шће у ана ли зи кон крет них про бле ма, уче шће у ди ску си ји, до но ше
њу за кљу ча ка и сл. 

Умет но сти, исто ри је ко сти ма и мо де и књи га ма о мо дер ним 
сти ло ви ма оде ва ња, мод них и спе ци ја ли зо ва них ча со пи са.

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА

(Образовни профил: ЖЕН СКИ ФРИ ЗЕР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом 
ра да је сти ца ње и раз ви ја ње струч них ком пе тен ци ја за ква ли тет но 
оба вља ње фри зер ских про це ду ра из под руч ја ра да жен ског фри
зе ра и фор ми ра ње по зи тив них струч ноетич ких ста во ва и на ви ка 
у ко му ни ка ци ји при ли ком оба вља ња про фе си о нал них за да та ка уз 
по што ва ње лич но сти, ува жа ва ње раз ли чи то сти и то ле ран ци ју.

Задаци на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом 
ра да су да уче ни ци:

– стек ну зна ња о вр ста ма, упо тре би и на чи ну чу ва ња рад них 
сред ста ва;

– бу ду оспо со бље ни за овла да ва ње по ступ ци ма ру ко ва ња и 
ко ри шће ња при бо ра, апа ра та и фри зер ских ма те ри ја ла и из во ђе ња 
са вре ме них фри зер ских про це ду ра;



– овла да ју по ступ ци ма пра ња, об ли ко ва ња, бо је ња, пре па ри
ра ња и не го ва ња ко се, про це њи ва ња ква ли те та ко се, спро во ђе ња 
трет ма на у ци љу не ге здра ве ко се и оште ће не ко се и при ме њи ва ња 
пре па ра та у те ра пи ји здра ве и оште ће не ко се;

– пре по зна ју и функ ци о нал но ко ри сте ко ре ла ци ју из ме ђу 
пред ме та и дру гих струч них пред ме та то ком шко ло ва ња;

– раз ви ју рад не на ви ке, од го вор ност за ква ли тет из вр ше них 
про фе си о нал них за да та ка, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју спо соб но сти за про це њи ва ње и вред но ва ње соп
стве ног ра да и ре зул та та ра да, ана ли зу гре ша ка и аде кват ног ре а го
ва ња у свим про фе си о нал ним си ту а ци ја ма;

– не гу ју и раз ви ја ју естет ску кул ту ру и кре а тив ност у про фе
си о нал ном ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за ефи ка сан са мо ста лан и тим ски рад и 
са рад њу;

– раз ви ја ју еко ло шку свест, пра ви лан од нос пре ма за шти ти, 
об но ви и уна пре ђе њу жи вот не сре ди не;

– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но спро во ђе ње хи ги јен ско
тех нич ких ме ра за шти те на ра ду;

– раз ви ју свест о зна ча ју стал ног пра ће ња са вре ме них до стиг
ну ћа у стру ци и пер ма нент ног обра зо ва ња и уса вр ша ва ња;

– 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;

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, про це њи ва ња, 
ана ли зи ра ња, за кљу чи ва ња и ре ша ва ња про бле ма.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I РАЗ РЕД 
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње – прак тич на на ста ва, 

60 ча со ва прак тич не на ста ве у бло ку)

ЗА НИ МА ЊЕ ФРИ ЗЕР (4)

По јам мо дер ног и ле пог. 
Под руч је ра да жен ских фри зе ра – Са лон. 
Про фе си о нал на кул ту ра: про фе си о нал не ко му ни ка ци је (тер

ми но ло ги ја).

РАЗ ВОЈ ФРИ ЗУ РЕ КРОЗ ВЕ КО ВЕ (1)

Пр во бит не услу ге и ала ти.
Уса вр ша ва ње стру ке и при ла го ђа ва ње по тре ба ма кроз ве ко ве.

РУ КО ВА ЊЕ АЛА ТОМ, ПРИ БО РОМ И АПА РА ТИ МА (25)

Упо зна ва ње и ру ко ва ње ала том, при бо ром и апа ра ти ма.

ХИ ГИ ЈЕН СКО ТЕХ НИЧ КА ЗА ШТИ ТА (12)

Дез ин фек ци о на сред ства:
а) ал ко хол;
б) асеп сол.
Сте ри ли за ци ја – вр сте и при ме на. 
Про фе си о нал на обо ље ња фри зе ра.

АНА ЛИ ЗА КО СЕ (10)

Дла ка – ко са:
– струк ту ра дла ке;
– осо би не;
– пиг мент;
– раст дла ке.
Ди јаг но сти ка ко се:
– хе миј ски тре ти ра на ко са;
– оште ће на ко са;
– при род на ко са;
– се да ко са.

ХИ ГИ ЈЕ НА И НЕ ГА КО СЕ – ВР СТЕ РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
КО СЕ И ТЕХ НИ КА ПРА ЊА (25)

Про ме на на ко жи гла ве и ко си:
– ва шљи вост;
– гљи вич на обо ље ња ко же гла ве и дла ке;

– се бо реа;
– ало пе ци ја.
а) Ти по ви ко се и ко же.
б) Аде кват ни шам по ни пре ма ти пу ко же и ко се. Тех ни ка пра

ња ко се:
а) ду бин ско пра ње ко се и ко же гла ве;
б) кру жно пра ње (ла га но кру жно кре та ње);
в) ма са жа гла ве.
Не га ко се:
а) ре ви та ли за ци ја ко се:
– по вр шин ска не га;
– ду бин ска не га (мул ти ак тив ни пре па ра ти про ви та мин ског 

са др жа ја).
б) кон ди ци о не ри – ма ске, кре ме.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ КО СЕ ШИ ША ЊЕМ (20)

Вр сте при бо ра и ала та.
Стил ши ша ња – кла си чан и мо де ран.
Естет ско об ли ко ва ње ко се (пре ма об ли ку ли ца и гла ве).
Тех ни ка ши ша ња.
Фа зе ши ша ња (ду жи на, об лик фри зу ре). Ли ни ја ши ша ња 

(гра да ци ја – угао).

ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА КО СЕ (8)

Тех ни ка ра да.
Естет ско об ли ко ва ње фри зу ре – из ра да фри зу ре (во де на). 
Хе миј ски про це си – трет ма ни (ми ни вал, бо је ње, из бе љи ва ње, 

ни јан си ра ње).
Вр сте пре па ра та и њи хо ва при ме на. 
Ути цај фри зер ских пре па ра та на ко си.

ТРАЈ НА ОН ДУ ЛА ЦИ ЈА – МИ НИ ВАЛ (35)

Про це на ста ња и де бљи не дла ке. 
Из бор на мо та ча. 
Из бор пре па ра та.
При пре ма ко се за из ра ду ми ни ва ла. 
Тех ни ка ра да:
а) кла сич но (хо ри зон тал но уви ја ње);
б) мо дер но: кру жно (овал но), пар ци јал но уви ја ње, спи рал но 

уви ја ње (вер ти кал но), ком би но ва но уви ја ње.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ФРИ ЗУ РА ПО СТИ ЛУ  
И НА МЕ НИ (ВО ДЕ НА) (35)

Об ли ко ва ње фри зу ре по сти лу: 
Кла си чан стил; 
Мо де ран стил.
По де ла фри зу ра по на ме ни: 
Днев на фри зу ра; 
Ве чер ња фри зу ра; 
Умет нич ка – фан та зи ја; 
Раз ли чи те тех ни ке из ра де фри зу ра.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Про фе си о нал на ко му ни ка ци ја – тер ми но ло ги ја. 
Ру ко ва ње ала том, при бо ром и апа ра ти ма. 
Тех ни ка пра ња и не га ко се. 
Тех ни ка уви ја ња ко се: во де на, ми ни вал. 
Тех ни ка апли ка ци је бо је на ко су.

II РАЗ РЕД 
(11 ча со ва не дељ но, 385 ча со ва го ди шње – прак тич на на ста ва)

КЛА СИЧ НО ШИ ША ЊЕ (22)

Рав но ши ша ње. Бу би – копф ши ша ње.
Паж – овал но ши ша ње. Естет ско об ли ко ва ње ко се.



МО ДЕР НО (СА ВРЕ МЕ НО) ШИ ША ЊЕ (32)

Тех ни ка ши ша ња:
а) ра ван рез;
б) убод но ши ша ње;
в) кли зно ши ша ње (про ре ђи ва ње ко се).
Ли ни ја фри зу ре – ши ша ња (гра да ци ја ко се):
а) сте пе на ста;
б) ге о ме триј ска;
в) аси ме трич на.

ШИ ША ЊЕ КО СЕ КОД ДЕ ЦЕ (22)

Са вре ме на ли ни ја ши ша ња.

ОСНО ВА КЛА СИЧ НЕ ФРИ ЗУ РЕ – ИЗ РА ДА ТА ЛА СА (43)

Из ра да та ла са пр сти ма.
Из ра да та ла са од ше сти ца са и без раз де љ ка. 
Из ра да та ла са из на мо та ча. 
Из ра да та ла са чет ком и фе ном.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ КЛА СИЧ НИХ ДНЕВ НИХ ФРИ ЗУ РА (44)

При пре ма ко се (пра ње ко се – нор мал не и бо је не, при ме на 
сред ста ва за ре ви та ли за ци ју ко се).

Естет ско об ли ко ва ње фри зу ре.
Тех ни ка из ра де фри зу ре (уви ја ње, че шља ње...) на раз ли чи тој 

ду жи ни ко се.
Из ра да кла сич не фри зу ре фен апа ра том.

ТРАН СФОР МА ЦИ ЈА КО СЕ ПО СТУП КОМ ТРАЈ НЕ  
ОН ДУ ЛА ЦИ ЈЕ (54)

На здра вој ко си.
На хе миј ски тре ти ра ној ко си.
Ана ли за ко се.
Пра ње ко се.
При пре ма при бо ра, ала та и ма те ри ја ла. 
Од ре ђи ва ње тех ни ке уви ја ња ко се (вер ти кал но уви ја ње, хо

ри зон тал но уви ја ње – кла сич но и мо дер но). 
Вр сте на мо та ча (по об ли ку и ве ли чи ни). 
Про ве ра де ло ва ња пре па ра та и не у тра ли за ци ја ко се.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ МО ДЕР НЕ (СА ВРЕ МЕ НЕ)  
ДНЕВ НЕ ФРИ ЗУ РЕ (23)

Ли ни ја фри зу ре:
а) сте пе на ста;
б) аси ме трич на;
в) рав на – ге о ме триј ска.
Естет ско об ли ко ва ње фри зу ре.
Тех ни ка из ра де фри зу ре (фе ном и чет ком).
Упли та ње ко се.

БО ЈА И БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ (4)

Вр сте пиг ме на та у ко си.
Спек тар бо ја (основ не, из ве де не и ком пле мен тар не бо је). 
Ка та лог бо је ња (ду би на то на и ни јан се).

КО РИ ШЋЕ ЊЕ ХИ ДРО ГЕ НА У ФРИ ЗЕР СКОЈ СТУ ЦИ (17)

Про це си бо је ња (по вр шин ско и ду бин ско бо је ње ко се хе миј
ским по ступ ком).

Кла си фи ка ци ја бо ја и при ме на по ступ ка:
а) при вре ме не бо је;
б) по лутрај не бо је;
в) трај не бо је;
г) де ко ло ри за ци ја ко се (по ступ но осве тља ва ње ко се);
д) из бе љи ва ње ко се.
Вр сте ок си да на та:
а) 10 уо1. (3%);
б) 20 уо1. (6%);

в) 30 уо1. (9 %);
г) 40 уо1. (12%);
д) Раз ви ја чи:
– 1,3 – 1,9
– 2,5 – 4,5.

БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ У ПРИ РОД НЕ ТО НО ВЕ И НИ ЈАН СЕ (63)

Ком би но ва ње бо ја из исте се ри је. 
Бо је ње ко се при род не гру пе то но ва (од бро ја 1 до 10). 
Бо је ње ко се у оста ле то но ве: пе пе ља сти тон; ке стен; ба кар; 

цр ве ни тон; љу би ча сти тон; пла ви и спе ци јал но пла ви то но ви.
Ме то де ра да:
а) из ра стак ко се;
б) це ла ду жи на;
в) про ду же ни из ра стак;
г) пре бо ја ва ње ко се.

НИ ЈАН СИ РА ЊЕ КО СЕ ПРЕ ЛИ ВИ МА И БО ЈОМ (40)

Вр сте бо ја:
– по лупер ма нент не бо је;
– ко лор шам по ни;
– тон на тон.
Тех ни ка ни јан си ра ња бо јом и ша ти ра ња сред стви ма за де ко

ло ри за ци ју:
а) у об ли ку тро у гла;
б) у об ли ку ром бо и да;
в) цикцак ни јан си ра ња;
г) пло ча ста ни јан си ра ња.
На чи ни ни јан си ра ња бо јом и сред стви ма за де ко ло ри за ци ју:
а) фо ли јом;
б) че шљем;
в) ка пом.

НЕ ГА ОШТЕ ЋЕ НЕ КО СЕ (17)

Ре ге не ра ци ја ку ти ку ле и кор тек са дла ке. 
Мул ти ак тив ни трет ма ни – ду бин ска не га ко се. 
Трет ман хи дра та ци је ко се. 
Кон ди ци о не ри (кре ме, ма ске, пи линг, се рум).

ТРЕТ МА НИ ПРИ ЛИ КОМ ПА ТО ЛО ШКИХ ПРО МЕ НА КО СЕ  
И КО ЖЕ ГЛА ВЕ (4)

Пре по зна ва ње па то ло шких про ме на ко се и ко же гла ве. 
Трет ма ни – н

III РАЗ РЕД 
(15 ча со ва не дељ но, 450 ча со ва го ди шње – прак тич на на ста ва, 

120 ча со ва прак тич не на ста ве у бло ку)

ШИ ША ЊЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ (51)

Ком би но ва ње раз ли чи тих тех ни ка ра да.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ВЕ ЧЕР ЊИХ ФРИ ЗУ РА (46)

Об ли ко ва ње умет нич ких (фан та зи ја) фри зу ра на раз ли чи тој 
ду жи ни ко се.

Об ли ко ва ње ал тер на тив них фри зу ра.

БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ У РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ ТО НО ВЕ И НИ ЈАН СЕ (122)

Бо је ње у пе пе ља сти тон; би сер ни тон; пла ви тон; ма ха го ни; 
ба кар; ке стен; цр ве ни тон. 

По ступ ци бо је ња:
а) бо је ње оште ће не ко се (по лупер ма нент ном бо јом, тон на тон);
б) про ме не то на (две до три ни јан се);
в) укла ња ње не же ље них то но ва (пе пе ь а стих и цр ве них).
Пре бо ја ва ње из там них ни јан си у све тле. 
По све тља ва ње већ обо је не ко се. 
Там ње ње већ обо је не ко се.
Ко рек ци ја бо је (по све тља ва ње, там ње ње, про ме на ни јан си). 
Не га бо је не ко се.



ИЗ БЕ ЉИ ВА ЊЕ КО СЕ (46)

Де ко ло ри за ци ја ко се (ни вои):
а) бла га од 1 до 3 то на – ски да ње то но ва, ко лор кре ма за по

све тља ва ње ко се, уље за бе ље ње ко се;
б) ин тен зив на де ко ло ри за ци ја (бе ље ње ко се до 7 то но ва).
Вр сте ок си да на та: 10 уо1; 20 уо1; 30 уо1; 40 уо1.
Ме то де из бе љи ва ња:
а) из ра стак;
б) про ду же ни из ра стак;
в) це ла ду жи на;
г) раз ли чи та струк ту ра ко се;
д) при род ни пиг мен ти.
Ко ло ри са ње бе ље не ко се:
а) по лупер ма нент ном бо јом;
б) пре ли ви тон на тон.
Ко рек ту ра – пред пиг мен та ци ја ко се.

БО ЈЕ ЊЕ 100 % СЕ ДЕ КО СЕ (60)

Бо је ње у све тле и там не то но ве. 
Од нос бо је и хи дро ге на.
Тех ни ка ра да – пред пиг мен та ци ја же ље ном бо јом. 
По сту пак бо је ња од ко ре на до шпи ца. 
Ни јан си ра ње у при род не то но ве.

МИ НИ ВАЛ НА ХЕ МИЈ СКИ ТРЕ ТИ РА НОЈ КО СИ (94)

Бо је на ко са. 
Ни јан си ра на ко са. 
Раз ли чи та струк ту ра ко се.
При пре ма ко се, ре ви та ли за ци ја (пре вен ти ва, ду бин ска не га 

ко се про ви та мин ским трет ма ном).
Ши ша ње шпи це ва – кра је ва ко се. 
Од ре ђи ва ње тех ни ке уви ја ња ко се.

ПРО БЛЕ МИ ПРИ ХЕ МИЈ СКИМ ПРО ЦЕ СИ МА (3)

Бо је ња ко се. 
Бе ље ња ко се. 
Ми ни ва ла.
По сту пак ре ша ва ња про бле ма при хе миј ским про це си ма. 
Ре ша ва ње про бле ма иза зва них хе миј ским про це си ма на ко си.

НА ДО ГРАД ЊА КО СЕ (28)

Вр сте на до град ње ко се.
На до град ња ке ра ти ном (ле ми ли цом).
На до град ња ми кро гра ну ла ма (кле шти ма за на до град њу).
Ко рек ци ја и ски да ње на до град ње.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (120)

Об ли ко ва ње умет нич ких и ал тер на тив них фри зу ра. 
Бо је ње ко се у раз ли чи те то но ве и ни јан се. 
Из бе љи ва ње ко се – бла га и ин тен зив на де ко ло ри за ци ја. 
Ши ша ње са вре ме не ли ни је ком би но ва њем раз ли чи тих тех ни

ка ра да.
Бо је ње 100 % се де ко се – пред пиг мен та ци ја. 
Ми ни вал на хе миј ски тре ти ра ној ко си (ду бин ска не га ко се 

про ви та мин ским трет ма ном).
На до град ња ко се раз ли чи тим тех ни ка ма.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом ра да је на став ни пред мет 
ко ји је ди рект но у функ ци ји прак тич ног про фе си о нал ног оспо со
бља ва ња уче ни ка. Оства ри ва њем ци ља и за да та ка овог пред ме та 
уче ни ци сти чу струч не ком пе тен ци је за ква ли тет но оба вља ње иза
бра не про фе си је. 

Са др жа ји пред ме та струк ту и ра ни су та ко да се ре а ли зу ју у 
то ку тро го ди шњег шко ло ва ња за иза бра но за ни ма ње, с тим што 
је по треб но да се у сва ком раз ре ду пре ци зи ра ко је су то ве шти не, 
уме ња и на ви ке ко је је по треб но сти ца ти, раз ви ја ти и уса вр ша ва ти. 

Нео п ход но је да на став ник са ра ђу је са на став ни ци ма дру гих струч
них пред ме та, да по зна је про гра ме оста лих струч них пред ме та и 
да под сти че уче ни ке да сва сте че на зна ња при ме њу ју на свим об
ли ци ма на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом ра да, 
чи ме се обез бе ђу је хо ри зон тал на и вер ти кал на по ве за ност и упо
тре бљи вост зна ња. 

Про грам пред ме та се ре а ли зу је као ве жбе, прак тич на на ста ва 
и на ста ва у бло ку.

У пр вом раз ре ду уче ни ци се упо зна ју са сред стви ма ра да, 
рад ним ма те ри ја ли ма и ор га ни за ци јом ра да у стру ци и овла да ва ју 
основ ним тех ни ка ма и по ступ ци ма у из во ђе њу фри зер ских про це
ду ра. Ве жбе ре а ли зу је на став ник са гру па ма од по 6 до 8 уче ни ка 
у школ ским ра ди о ни ца ма као че тво ро ча сов не ди дак тич ке це ли не. 
На ста ва у бло ку у тра ја њу од 5 рад них да на са укуп но (30 ча со ва) 
ре а ли зу је се у дру гом по лу го ди шту на на став ним ба за ма тј. у фри
зер ским са ло ни ма.

У дру гом раз ре ду на ста ва се ре а ли зу је кроз ве жбе као пе
то ча сов не це ли не, са гру па ма од 6 до 8 уче ни ка, у школ ским ра
ди о ни ца ма или на на став ним ба за ма (фри зер ским са ло ни ма). 
Ор га ни за ци ју ве жби тре ба при ла го ди ти кон крет ним усло ви ма 
функ ци о ни са ња шко ле.

У тре ћем раз ре ду на ста ва се ре а ли зу је кроз ве жбе као сед мо
ча сов не це ли не, са гру па ма од 6 до 8 уче ни ка. Ор га ни за ци ја мо же 
би ти усло вље на це ло куп ном ор га ни за ци јом ра да шко ле. На ста ва у 
бло ку ор га ни зу је се и ре а ли зу је два пу та у тра ја њу од по 5 рад них 
да на (60 ча со ва) у пр вом по лу го ди шту и два пу та од по 5 рад них 
да на(60 ча со ва) у дру гом по лу го ди шту. 

На ста ва у бло ку се ре а ли зу је у фри зер ским са ло ни ма са ко
ји ма је шко ла скло пи ла уго вор о са рад њи. Но си о ци ре а ли за ци је 
про гра ма на ста ве у бло ку су ком пе тент на ли ца на на став ним ба за
ма (у фри зер ским са ло ни ма), а на став ник је у уло зи ор га ни за то ра, 
ко ор ди на то ра, оби ла зи уче ни ке на на став ним ба за ма и при ку пља 
по врат не ин фор ма ци је од струч них ли ца о ни воу овла да но сти тех
ни ка ма, по ступ ци ма, ве шти на ма сво јих уче ни ка.

Ве жбе је по треб но та ко ор га ни зо ва ти да уче ник што че шће 
бу де у при ли ци, а то ве ли чи на гру пе и до зво ља ва, да од ра ди, уве
жба, уса вр ши од ре ђе ни по сту пак до ни воа ве шти не. По жељ но је 
да на став ник кре и ра та кве на став не си ту а ци је у ко ји ма ће уче ни ци 
мо ћи да уоча ва ју и раз ли ку ју бит но од не бит ног, при ме ћу ју гре шке 
у из во ђе њу од ре ђе не ве жбе, ну де ре ше ња за про блем – си ту а ци
ју, пред ви ђа ју мо гу ће по сле ди це, про це њу ју и вред ну ју соп стве ни 
рад и рад оста лих уче ни ка. На тај на чин се уче ни ци оспо со бља ва ју 
за ефи ка сан са мо ста лан и тим ски рад, пре у зи ма ње од го вор но сти 
за вла сти то уче ње и на пре до ва ње у по слу и сти чу ве шти не за бла
го вре ме но ре а го ва ње на про ме не у рад ној сре ди ни. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су. Због 
то га је за под сти ца ње и по др жа ва ње по зи тив не мо ти ва ци је уче ни
ка нео п ход но да на став ник што че шће уче ни ци ма да је по врат ну 
ин фор ма ци ју о сте пе ну усво је но сти на став них са др жа ја и овла да
но сти прак тич ним зна њи ма и ве шти на ма. Сва ку ак тив ност уче ни ка 
по треб но је аде кват но вред но ва ти: уче ство ва ње у ра ду на ча су, ан га
жо ва ње на раз ли чи тим из во ри ма зна ња, ак тив ност у груп ном ра ду, 
са мо стал ност у пре зен та ци ји зна ња и ве шти на, спрет ност у ко ри
шће њу ма те ри ја ла, ала та, ин стру ме на та у из во ђе њу за дат ка, при ме
на ме ра за шти те и без бед но сти пре ма се би, дру ги ма и око ли ни.

ЗА ВР ШНИ ИС ПИТ

За вр шни ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла жу 
у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас пи та
ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма – Са
др жај и на чин по ла га ња за вр шног ис пи та („Слу жбе ни гла сник СРС 
– Про свет ни гла сник”, број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 
3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

За вр шним ис пи том про ве ра ва се струч на оспо со бље ност кан
ди да та за укљу чи ва ње у рад и оба вла ње про фе си о нал них за да та ка. 
При про ве ри струч не оспо со бље но сти, мо же се ан га жо ва ти со ци
јал ни парт нер (екс пер та из стру ке).



За вр шни ис пит са сто ји се из:
1. прак тич ног ра да,
2. усме не од бра не прак тич ног ра да.

1. ПРАК ТИ ЧАН РАД

Прак тич ним ра дом на за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо со
бље ност кан ди да та за прак тич но из во ђе ње фри зер ских про це ду ра.

Са др жа ји прак тич ног ра да об у хва та ју:
– кла сич на и мо дер на ши ша ња,
– об ли ко ва ње днев них, кла сич них и мо дер них фри зу ра
– об ли ко ва ње ве чер њих фри зу ра
– из ра да ми ни ва ла бо је ње ко се ни јан си ра ње ко се
– из бе љи ва ње и де ко ло ри за ци ја ко се.

2. УСМЕ НА ОД БРА НА ПРАК ТИЧ НОГ РА ДА

Усме ном од бра ном прак тич ног ра да на за вр шном ис пи ту про
ве ра ва се ни во сте че них зна ња и спо соб но сти кан ди да та да та зна
ња при ме њу ју у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за
да та ка обра зов ног про фи ла жен ског фри зе ра.

Ис пит на пи та ња за усме ну од бра ну прак тич ног ра да кон сти
ту и шу се из сле де ћих обла сти:

– вр сте и ка рак те ри сти ке ши ша ња,
– естет ски прин ци пи тј. пра ви ла ши ша ње ко се,
– по ступ ци из ра де ми ни ва ла на раз ли чи тој струк ту ри ко се и 

при ме на пре па ра та,
– ка рак те ри сти ке не у спе лог ми ни ва ла,
– прет ход но по треб ни по ступ ци при из ра ди крат ко трај них 

фри зу ра,
– пра ви ла естет ског об ли ко ва ња фри зу ре,
– вр сте бо ја и бо је ње ко се,
– по сту пак тех ни ке бо је ња ко се,
– про ме не на струк ту ри дла ке при бо је њу ко се и ње гов зна чај,
– ко ри шће ње ка та ло га за бо је ње ко се,
– од нос бо је и вр сте % хи дро ге на
– ни јан си ра ње ко се,
– кла си фи ка ци ја ни јан си ра ња и по сту пак тех ни ке ни јан си ра ња,
– зна чај ана ли зе и ди јаг но сти ке ко се при из бе љи ва њу и де ко

ло ри за ци ји ко се
– ме то де и по ступ ци де ко ло ри за ци је, тј. из бе љи ва ња ко се
– про цес де ко ло ри за ци је и про ме не на струк ту ри дла ке

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА

(Образовни профил: МУ ШКИ ФРИ ЗЕР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом 
ра да је сти ца ње и раз ви ја ње струч них ком пе тен ци ја за ква ли тет
но оба вља ње фри зер ских про це ду ра из под руч ја ра да му шког фри
зе ра и фор ми ра ње по зи тив них струч ноетич ких ста во ва и на ви ка 
у ко му ни ка ци ји при ли ком оба вља ња про фе си о нал них за да та ка уз 
по што ва ње лич но сти, ува жа ва ње раз ли чи то сти и то ле ран ци ју.

Задаци на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом 
ра да су да уче ни ци:

– стек ну зна ња о вр ста ма, упо тре би и на чи ну чу ва ња рад них 
сред ста ва;

– бу ду оспо со бље ни за овла да ва ње по ступ ци ма ру ко ва ња и 
ко ри шће ња при бо ра, апа ра та и фри зер ских ма те ри ја ла и из во ђе ња 
са вре ме них фри зер ских про це ду ра;

– овла да ју по ступ ци ма из во ђе ња про це ду ра: бри ја ње, ши ша
ње, об ли ко ва ње бра де и бр ко ва, из ра де фри зу ра, бо је ња и пре па ри
ра ња ко се;

– бу ду оспо со бље ни за ефи ка сну при ме ну тех ни ка ма ну ел не 
и апа ра тур не не ге и ма са же ли ца и гла ве;

– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но вр ше из бор и при ме ну 
пре па ра та за не гу и трет ман ко се, ко же, бра де и бр ко ва као и да са
гле да ва ју и про це њу ју мо гу ће ри зи ке у њи хо вој при ме ни;

– пре по зна ју и функ ци о нал но ко ри сте ко ре ла ци ју из ме ђу 
струч них пред ме та то ком шко ло ва ња;

– раз ви ју рад не на ви ке, од го вор ност за ква ли тет из вр ше них 
про фе си о нал них за да та ка, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју спо соб но сти за про це њи ва ње и вред но ва ње соп
стве ног ра да и ре зул та та ра да, ана ли зу гре ша ка и аде кват ног ре а го
ва ња у свим про фе си о нал ним си ту а ци ја ма;

– не гу ју и раз ви ја ју естет ску кул ту ру и кре а тив ност у про фе
си о нал ном ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за ефи ка сан са мо ста лан и тим ски рад и 
са рад њу;

– раз ви ја ју еко ло шку свест, пра ви лан од нос пре ма за шти ти, 
об но ви и уна пре ђе њу жи вот не сре ди не;

– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но спро во ђе ње хи ги јен ско
тех нич ких ме ра за шти те на ра ду;

– раз ви ју свест о зна ча ју стал ног пра ће ња са вре ме них до стиг
ну ћа у стру ци и пер ма нент ног обра зо ва ња и уса вр ша ва ња;

– 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;

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, про це њи ва ња, 
ана ли зи ра ња, за кљу чи ва ња и ре ша ва ња про бле ма.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I РЕ ЗРЕД 
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње – прак тич на на ста ва,

60 ча со ва прак тич не на ста ве у бло ку) 

УПО ЗНА ВА ЊЕ ПОД РУЧ ЈА РА ДА, УСЛО ВА  
И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ РА ДА И РАД НЕ ПРО СТО РИ ЈЕ (5)

Под руч је ра да фри зе ра за му шкар це. Уна пре ђи ва ње стру ке од 
пу ту ју ћих бер бе ра до фри зе ра за му шкар це. Опис рад не про сто ри
је и рад ног ме ста. При јем, ис пра ћај и оп хо ђе ње са стран ком.

ФРИ ЗЕР СКИ АЛАТ ПРИ БОР И ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ (25)

Упо зна ва ње ала та и пра вил но ру ко ва ње. Упо зна ва ње при бо ра 
и пра вил но ру ко ва ње. Упо зна ва ње елек трич них апа ра та и пра вил
но ру ко ва ње.

ХИ ГИ ЈЕН СКОТЕХ НИЧ КА ЗА ШТИ ТА (15)

За шти та на ра ду. Са ни тар ни про пи си. При ме на сред ста ва за 
одр жа ва ње чи сто ће ала та, при бо ра и рад не про сто ри је. Лич на хи
ги је на. Пре глед ко се и ко же гла ве (ало пе ци је, пе рут...). Про фе си о
нал на обо ље ња фри зе ра за му шкар це.

ПО ТРО ШНИ МА ТЕ РИ ЈАЛ (15)

Вр сте по тро шних ма те ри ја ла и њи хо ва на ме на. Пра вил но до
зи ра ње раз ли чи тих по тро шних ма те ри ја ла.

БРИ ЈА ЊЕ БРА ДЕ (40)

Алат за бри ја ње. Пре глед ко же ли ца и бра де. При пре ма за 
бри ја ње – оба ве зна упо тре ба хи рур шких ру ка ви ца. Дез ин фек ци ја 
бри ја ча. Ше ма бри ја ња – нај бит ни је за до бро и успе шно бри ја ње. 
Тех ни ка бри ја ња бра де. Не га ли ца по сле бри ја ња.

ТЕХ НИ КА ПРА ЊА И СУ ШЕ ЊА КО СЕ (30)

Пре глед ко се и ко же гла ве. При пре ма за пра ње – за штит на 
сред ства. На но ше ње шам по на, тех ни ка пра ња и ис пи ра ња ко се, 
тех ни ка су ше ња ко се, фор ми ра ње фри зу ре са и без раз дељ ка.

МА СА ЖА ЛИ ЦА И ГЛА ВЕ (10)

Зна чај ма са же за здра вље кли јен та. Ма са жни хва то ви и при ме на.
Ре лак са ци о на ма са жа.

ШИ ША ЊЕ КО СЕ (35)

Вр сте ко се – ква ли тет и гу сти на. Пре глед ко се – при пре ма за 
ши ша ње. Вр сте ши ша ња. Раз у ме ва ње же ље стран ке. Ше ма ши ша
ња – по де ла ко се.



ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

У пр вом раз ре ду ор га ни за ци ја на ста ве у бло ку омо гу ћа ва 
да уче ни ци пре по зна ју и при ме не ре а ли зо ван на став ни са др жај у 
про фе си о нал ном окру же њу.

ХИ ГИ ЈЕН СКОТЕХ НИЧ КА ЗА ШТИ ТА (10)

При ме на сред ста ва за одр жа ва ње чи сто ће ала та, при бо ра и 
рад не про сто ри је. При ме на дез ин фек ци о них сред ста ва. За шти та 
на ра ду.

ФРИ ЗЕР СКИ АЛАТ ПРИ БОР И ЕЛЕК ТРИЧ НИ АПА РА ТИ (10)

Ру ко ва ње ала том. Ру ко ва ње при бо ром. Ру ко ва ње елек трич
ним апа ра ти ма.

ТЕХ НИ КА ПРА ЊА И СУ ШЕ ЊЕ КО СЕ. МА СА ЖА ЛИ ЦА  
И ГЛА ВЕ (15)

Тех ни ка пра ња и ис пи ра ња ко се. Су ше ње ко се. Фор ми ра ње 
фри зу ре са и без раз дељ ка.

БРИ ЈА ЊЕ БРА ДЕ (10)

Са пу ња ње бра де. Тех ни ка бри ја ња бра де. Не га ли ца пре и по
сле бри ја ња.

ШИ ША ЊЕ КО СЕ (10)

При пре ма за ши ша ње и пре глед ко се и ко же гла ве. Упо тре ба 
ала та и при бо ра за ши ша ње. Пра вил на по де ла ко се.

ПО ТРО ШНИ МА ТЕ РИ ЈАЛ (5)

При ме на по тро шног ма те ри ја ла.

II РАЗ РЕД 
(11 ча со ва не дељ но, 385 ча со ва го ди шње – прак тич на на ста ва)

ПРИ МЕ НА ПРЕ ПА РА ТА ЗА НЕ ГУ КО СЕ (11)

Упо зна ва ње пре па ра та за не гу ко се. Утвр ђи ва ње ква ли те та и 
сте пе на оште ће но сти ко се. Из бор шам по на за пра ње ко се. Деј ство 
пре па ра та за не гу ко се.

БРИ ЈА ЊЕ И ИЗ БРИ ЈА ВА ЊЕ БРА ДЕ И ГЛА ВЕ (22)

По ступ ци за бри ја ње и из бри ја ва ње бра де. Бри ја ње гла ве. Не
га ко же ли ца и гла ве по сле бри ја ња и из бри ја ва ња.

МА СА ЖА ЛИ ЦА И ГЛА ВЕ (11)

Вр сте ма са же – пр сти ма, апа ра том. Зна чај ма са же ли ца и гла
ве. Упо тре ба то плих и хлад них обло га (ком пре са).

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ БРА ДЕ И БР КО ВА (22)

Об ли ци бра де и бр ко ва. Тех ни ка об ли ко ва ња бра де и бр ко ва. 
Мо да и естет ско об ли ко ва ње бра де и бр ко ва. Об ли ко ва ње бра де и 
бр ко ва по же љи стран ке.

КЛА СИЧ НО ШИ ША ЊЕ СУ ВЕ И МО КРЕ КО СЕ (99)

Вр сте ши ша ња. Скра ћи ва ње и про ре ђи ва ње ко се. Тех ни ка из
ра де пре ла за на вра ту. Об ра да зу лу фа и фа зо на око уши ју. Ши ша ње 
пре ма ква ли те ту ко се и об ли ку гла ве. Ши ша ње су ве ко се. Ши ша ње 
мо кре ко се. Из бор вр сте ши ша ња пре ма зах те ву стран ке.

ШИ ША ЊЕ БРИ ЈА ЧЕМ (22)

Исто ри јат ши ша ња бри ја чем. Зна чај пра вил не об ра де ко се 
бри ја чем. Пра вил на по де ла и об ра да ко се бри ја чем. Пред ност ши
ша ња бри ја чем при из ра ди фри зу ре.

ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ КЛА СИЧ НИХ ФРИ ЗУ РА (99)

Об ли ко ва ње фри зу ре пре ма мо ди, естет ском из гле ду и ква ли
те ту ко се.

Фор ми ра ње свих вр ста раз де ља ка. Об ли ко ва ње фри зу ре пре
ма зах те ву стран ке.

Упо тре ба учвр шћи ва ча за ко су. За вр шни део че шља ња и ла
ки ра ња ко се.

ИЗ РА ДА ТА ЛА СА ПР СТИ МА И ФЕ НОМ (11)

Фор ми ра ње та ла са пр сти ма. Фор ми ра ње та ла са без раз дељ ка 
фе ном.

РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊЕ КО СЕ (33)

Сред ства за ре струк ту ри ра ње ко се.
Вр сте пре па ра та.
Не у тра ли за то ри за ко су.
Пра вил на по де ла ко се за ре струк ту ри ра ње.

БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ, БРА ДЕ И БР КО ВА (22)

Ка та лог бо ја. Сред ства за бо је ње ко се. По де ла ко се за бо је ње.
Пра ви лан по сту пак код бо је ња ко се, бра де и бр ко ва.

ДЕ КО ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА КО СЕ (33)

Сред ства за де ко ло ри за ци ју ко се. По сту пак код де ко ло ри за
ци је. Тех ни ке де ко ло ри за ци је.

III РАЗ РЕД 
(15 ча со ва не де лю, 450 ча со ва го ди шње – прак тич на на ста ва,  

120 ча со ва прак тич не на ста ве у бло ку) 

ШИ ША ЊА У ТРЕН ДУ (120)

Ше ме ши ша ња. Ши ша ње у трен ду. Ши ша ње пре ма ква ли те
ту ко се. При ме на ра зних тех ни ка ши ша ња. Об ра да ко се ма ка за ма. 
Об ра да ко се ма ка за ма са ми кро зуп ци ма. Про ре ђи ва ње ко се ефи
лир ма ка за ма. Об ра да ко се бри ја чем.

Упо тре ба елек трич не ма ши не. Так ми чар ска ши ша ња. Ре ви
јал на ши ша ња.

Тех ни ке ши ша ња.

ИЗ РА ДА ФРИ ЗУ РЕ У ТРЕН ДУ (120)

Вр сте фри зу ра. Тех ни ка ра да фе ни ра ња и за вр шног че шља ња.
Из ра да фри зу ре пре ма зах те ву стран ке. Из ра да фри зу ре пре

ма вр сти ши ша ња и ква ли те ту ко се. Из ра да фри зу ре пре ма мо ди и 
естет ском из гле ду. Упо тре ба ра зних учвр шћи ва ча за ко су. Упо тре
ба ра зних кре ма за ко су.

Из ра да так ми чар ских фри зу ра. Из ра да ре ви јал них фри зу ра.

ИС ПРА ВЉА ЊЕ КО ВР ЏА ВЕ КО СЕ (15)

Ис пра вла ње при род них ко вр џа фе ном. Ис пра вла ње при род
них ко вр џа хе миј ским пре па ра том.

РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊЕ КО СЕ (30)

Вр сте ми ни ва ла. При пре ма за ре струк ту ри ра ње ко се. Тех ни
ка на мо та ва ња ко се и на но ше ње пре па ра та. Не у тра ли за ци ја ко се. 
Не га ре струк ту и ра не ко се.

БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ, БРА ДЕ И БР КО ВА (45)

Ана ли за ко се (струк ту ра дла ке, осо би не, пиг мент, раст дла ке...).
Ка та лог бо ја. Вр сте бо ја. При пре ма за бо је ње и утвр ђи ва ње 

ре цеп ту ре. Бо је ње из раст ка.
Бо је ње це ле ду жи не ко се. Пра ће ње и пре глед де ло ва ња бо је. 

Пра ње и не га обо је не ко се. Тех ни ка бо је ња бра де и бр ко ва.

КО ЛО РИ СА ЊЕ КО СЕ (30)

Ко ло ри са ње и вре ме де ло ва ња ко лор шам по на.

ДЕ КО ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА КО СЕ (45)

Вр сте де ко ло ра на та. При пре ма за де ко ло ри са ње и утвр ђи ва
ње про це ду ре.



Тех ни ке из во ђе ња (це ле ду жи не, пра ме но ва, из раст ка...). Пра ће
ње и пре кид де ло ва ња де ко ло ран та. Пра ње и не га де ко ло ри са не ко се.

НЕ ГА ЗДРА ВЕ И ОШТЕ ЋЕ НЕ КО СЕ (15)

При ме на сред ста ва на здра вој и оште ће ној ко си. Упо тре ба 
сред ста ва за ре ви та ли за ци ју.

МО ДА И ЕСТЕТ СКО ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ БРА ДЕ И БР КО ВА (30)

Об ли ци бра де и бр ко ва. Мо да и естет ско об ли ко ва ње бра де и 
бр ко ва. На чин пра ња и не ге бра де и бр ко ва. Тех ни ке об ли ко ва ња 
бра де и бр ко ва.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (120)

У тре ћем раз ре ду ор га ни за ци ја на ста ве у бло ку омо гу ћа ва 
уче ни ку да се про фе си о нал но оспо со би и оства ри на став не са др
жа је у ре ал ном окру же њу.

МО ДА И ЕСТЕТ СКО ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ БРА ДЕ И БР КО ВА (15)

Естет ско об ли ко ва ње бра де и бр ко ва. На чин пра ња и не ге 
бра де и бр ко ва.

Тех ни ке об ли ко ва ња бра де и бр ко ва.

КЛА СИЧ НА ШИ ША ЊА (15)

Уве жба ва ње свих вр ста кла сич них ши ша ња (сред ње, ни ско, 
ви со ко...).

ШИ ША ЊЕ У ТРЕН ДУ (15)

Уве жба ва ње свих вр ста (тех ни ка) ши ша ња.

БРИ ЈА ЊЕ И ИЗ БРИ ЈА ВА ЊЕ БРА ДЕ И ГЛА ВЕ (15)

Бри ја ње са из бри ја ва њем. Бри ја ње гла ве.

РЕ СТРУК ТУ И РА ЊЕ КО СЕ (15)

Из ра да свих вр ста ми ни ва ла.

БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ БРА ДЕ И БР КО ВА (15)

Бо је ње ко се у све ни јан се. Бо је ње бра де и бр ко ва.

ДЕ КО ЛО РИ ЗА ЦИ ЈА КО СЕ (15)

Де ко ло ри за ци ја (из раст ка, це ле ду жи не и пра ме но ва).

НЕ ГА ЗДРА ВЕ И ОШТЕ ЋЕ НЕ КО СЕ (15)

При ме на сред ста ва за ре ви та ли за ци ју.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом ра да је на став ни пред мет 
ко ји је ди рект но у функ ци ји прак тич ног про фе си о нал ног оспо со
бља ва ња уче ни ка. Оства ри ва њем ци ља и за да та ка овог пред ме та 
уче ни ци сти чу струч не ком пе тен ци је за ква ли тет но оба вља ње иза
бра не про фе си је. 

Са др жа ји пред ме та струк ту и ра ни су та ко да се ре а ли зу ју у 
то ку тро го ди шњег шко ло ва ња за иза бра но за ни ма ње, с тим што 
је по треб но да се у сва ком раз ре ду пре ци зи ра ко је су то ве шти не, 
уме ња и на ви ке ко је је по треб но сти ца ти, раз ви ја ти и уса вр ша ва
ти. Нео п ход но је да на став ник са ра ђу је са на став ни ци ма дру гих 
струч них пред ме та, да по зна је про гра ме оста лих струч них пред
ме та и да под сти че уче ни ке да сва сте че на зна ња при ме њу ју на 
свим об ли ци ма на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло
ги јом ра да, чи ме се обез бе ђу је хо ри зон тал на и вер ти кал на по ве за
ност и упо тре бљи вост зна ња. 

Про грам се ре а ли зу је као ве жбе и на ста ва у бло ку.
У пр вом раз ре ду уче ни ци се упо зна ју са сред стви ма ра да, 

рад ним ма те ри ја ли ма и ор га ни за ци јом ра да у стру ци и овла да ва ју 
основ ним тех ни ка ма и по ступ ци ма у из во ђе њу фри зер ских про це
ду ра. Ве жбе ре а ли зу је на став ник са гру па ма од по 6 до 8 уче ни ка 

у школ ским ра ди о ни ца ма као че тво ро ча сов не ди дак тич ке це ли не. 
На ста ва у бло ку у тра ја њу од 5 рад них да на са укуп но (30 ча со ва) 
ре а ли зу је се у дру гом по лу го ди шту на на став ним ба за ма, тј. у фри
зер ским са ло ни ма.

У дру гом раз ре ду на ста ва се ре а ли зу је кроз ве жбе као пе
то ча сов не це ли не, са гру па ма од по 6 до 8 уче ни ка, у школ ским 
ра ди о ни ца ма или на на став ним ба за ма (фри зер ским са ло ни ма). 
Ор га ни за ци ју ве жби тре ба при ла го ди ти кон крет ним усло ви ма 
функ ци о ни са ња шко ле. 

У тре ћем раз ре ду на ста ва се ре а ли зу је кроз ве жбе као сед
мо ча сов не це ли не, са гру па ма од по 6 до 8 уче ни ка. Ор га ни за ци ја 
мо же би ти усло вље на це ло куп ном ор га ни за ци јом ра да шко ле. На
ста ва у бло ку ор га ни зу је се и ре а ли зу је два пу та у тра ја њу од по 5 
рад них да на (60 ча со ва) у пр вом по лу го ди шту и два пу та од по 5 
рад них да на (60 ча со ва) у дру гом по лу го ди шту. 

На ста ва у бло ку се ре а ли зу је у фри зер ским са ло ни ма са ко
ји ма је шко ла скло пи ла уго вор о са рад њи. Но си о ци ре а ли за ци је 
про гра ма на ста ве у бло ку су ком пе тент на ли ца на на став ним ба за
ма (у фри зер ским са ло ни ма), а на став ник је у уло зи ор га ни за то ра, 
ко ор ди на то ра, оби ла зи уче ни ке и при ку пља по врат не ин фор ма ци је 
од струч них ли ца о ни воу овла да но сти тех ни ка ма, по ступ ци ма, ве
шти на ма сво јих уче ни ка.

Ве жбе је по треб но та ко ор га ни зо ва ти да уче ник што че шће 
бу де у при ли ци, а то ве ли чи на гру пе и до зво ља ва, да од ра ди, уве
жба, уса вр ши од ре ђе ни по сту пак до ни воа ве шти не. По жељ но је 
да на став ник кре и ра та кве на став не си ту а ци је у ко ји ма ће уче ни ци 
мо ћи да уоча ва ју и раз ли ку ју бит но од не бит ног, при ме ћу ју гре шке 
у из во ђе њу од ре ђе не ве жбе, ну де ре ше ња за про блем – си ту а ци
ју, пред ви ђа ју мо гу ће по сле ди це, про це њу ју и вред ну ју соп стве ни 
рад и рад оста лих уче ни ка. На тај на чин се уче ни ци оспо со бља ва ју 
за ефи ка сан са мо ста лан и тим ски рад, пре у зи ма ње од го вор но сти 
за вла сти то уче ње и на пре до ва ње у по слу и сти че ве шти не за бла
го вре ме но ре а го ва ње на про ме не у рад ној сре ди ни. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су па је 
за под сти ца ње и по др жа ва ње по зи тив не мо ти ва ци је уче ни ка нео
п ход но да на став ник што че шће уче ни ци ма да је по врат ну ин фор
ма ци ју о сте пе ну усво је но сти на став них са др жа ја и овла да но сти 
прак тич ним зна њи ма и ве шти на ма. Сва ку ак тив ност уче ни ка по
треб но је аде кват но вред но ва ти: уче ство ва ње у ра ду на ча су, ан га
жо ва ње на раз ли чи тим из во ри ма зна ња, ак тив ност у груп ном ра ду, 
са мо стал ност у пре зен та ци ји зна ња и ве шти на, спрет ност у ко ри
шће њу ма те ри ја ла, ала та, ин стру ме на та у из во ђе њу за да та ка, при
ме на ме ра за шти те и без бед но сти пре ма се би, дру ги ма и око ли ни.

ЗА ВР ШНИ ИС ПИТ

За вр шни ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла жу 
у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас пи та
ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма – Са
др жај и на чин по ла га ња за вр шног ис пи та („Слу жбе ни гла сник СРС 
– Про свет ни гла сник”, број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 
3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

За вр шним ис пи том про ве ра ва се струч на оспо со бље ност кан
ди да та за укљу чи ва ње у рад и оба вља ње про фе си о нал них за да та
ка. При про ве ри струч не оспо со бље но сти, мо же се ан га жо ва ти со
ци јал ни парт нер (екс пер та из стру ке).

За вр шни ис пит са сто ји се из:
1. прак тич ног ра да,
2. усме не од бра не прак тич ног ра да.

1. ПРАК ТИ ЧАН РАД

Прак тич ним ра дом на за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо со
бље ност кан ди да та за прак тич но из во ђе ње фри зер ских про це ду ра.

Са др жа ји прак тич ног ра да об у хва та ју:
– из во ђе ње свих вр ста кла сич них ши ша ња и ши ша ња у трен ду;
– об ли ко ва ње кла сич них и фри зу ра у трен ду;
– бри ја ње са из бри ја ва њем;
– об ли ко ва ње бра де и бр ко ва;
– ре струк ту ри ра ње ко се;
– бо је ње и де ко ло ри са ње ко се.



2. УСМЕ НА ОД БРА НА ПРАК ТИЧ НОГ РА ДА

Усме ном од бра ном прак тич ног ра да на за вр шном ис пи ту про
ве ра ва се ни во сте че них зна ња и спо соб но сти кан ди да та да та зна
ња при ме њу ју у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за
да та ка обра зов ног про фи ла му шки фри зер.

Ис пит на пи та ња за усме ну од бра ну прак тич ног ра да кон сти
ту и шу се из сле де ћих обла сти:

– прин ци пи хи ги јен скотех нич ке за шти те на ра ду;
– сред ства за не гу и хи ги је ну ко се и њи хов из бор;
– из бор и при ме на сред ста ва за не гу пре, у то ку и по сле бри

ја ња;
– вр сте кла сич ног и ши ша ња у трен ду;
– об ли ци бра де и бр ко ва и естет ски из глед и склад;
– прин ци пи у из ра ди та ла са на ко си;

ЕСТЕТСКО ПЕДИКИРСКО ИМАНИКИРСКО
ОБЛИКОВАЊЕ

(Образовни профил: ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве је усва ја ње функ ци о нал них зна ња о естет ској 
не зи ша ке и сто па ла и оспо со бља ва ње за са мо стал но об ли ко ва ње 
и де ко ра ци ју нок ти ју. 

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– раз ви ја ју и уна пре ђу ју естет ске кри те ри ју ме, ства ра лач ко 

ми шље ње, пер цеп ци ју и ви зу ел но пам ће ње, ма ну ел ну спрет ност, 
пре ци зност, упор ност, пре да ност и од го вор ност у ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за цр та ње и сли ка ње тра ди ци о нал ним и 
са вре ме ним ме ди ји ма, ма те ри ја ли ма и тех ни ка ма кроз ра зно вр сне 
ли ков не, ди зај нер ске, про блем ске и про јект не за дат ке (или: овла
да ју тра ди ци о нал ним и са вре ме ним цр тач ким и сли кар ским тех
ни ка ма и ма те ри ја ли ма кроз ра зно вр сне ли ков не, ди зај нер ске, про
блем ске и про јект не за дат ке);

– не гу ју ин ди ви ду ал ни ли ков ни из раз;
– упо зна ју естет ску не гу ша ка и сто па ла кроз исто ри ју;
– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но об ли ко ва ње и де ко ра ци ју 

нок ти ју;
– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но про на ла же ње, си сте ма ти

зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра;
– бу ду оспо со бље ни за ин ди ви ду ал ни и тим ски рад; 
– раз ви ју од го во ран од нос пре ма очу ва њу здра вља, рад не и 

жи вот не сре ди не;
– бу ду мо ти ви са ни за це ло жи вот но про ши ри ва ње и про ду

бљи ва ње сте че них зна ња и уме ња;
– по ве жу и при ме не сте че на зна ња и уме ња у дру гим на став

ним пред ме ти ма, сва ко днев ном жи во ту и бу ду ћем за ни ма њу.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

III РАЗ РЕД  
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

УВОД У ПРЕД МЕТ (2)

Умет ност, ли ков на умет ност, при ме ње на умет ност, есте ти ка, 
есте ти ка стру ке, мо да, кич.

ОСНОВ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ ЛИ КОВ НОГ ИЗ РА ЖА ВА ЊА (10)

ЛИ НИ ЈА

Ли ни ја као основ но из ра жај но сред ство у ли ков ној умет но сти 
и ње не ка рак те ри сти ке. Смер у ком по зи ци ји.

На че ла естет ског ре да, ри там, хар мо ни ја, кон траст, рав но те
жа и до ми на ци ја.

Екс пре си ја ли ни је.

ВЕ ЛИ ЧИ НА И ОБ ЛИК

Од нос ве ли чи на у окви ру ком по зи ци је.
Об лик, ве ли чи не и њи хо ва по ве за ност до ди ри ва њем, по кри

ва њем и про жи ма њем.

БО ЈА

Па ле та бо ја – до жи вља ва ње бо је, фи зич ки, оп тич ки и пси хо
ло шки фак тор бо је.

Од но си то плих и хлад них бо ја.

КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈА

Од но си ли ков них еле ме на та у ком по зи ци ји.

МА НИ КИР(20)

По јам ма ни ки ра и ње гов исто ри јат.

СТУ ДИ ЈА РУ КЕ И ША КЕ

Нор мал на ша ка и од го ва ра ју ће об ли ко ва ње и ла ки ра ње нок
ти ју.

Ду гач ка ша ка и од го ва ра ју ће об ли ко ва ње и ла ки ра ње нок ти ју. 
Крат ка ша ка и од го ва ра ју ће об ли ко ва ње и ла ки ра ње нок ти ју. Ши
ро ка ша ка и од го ва ра ју ће об ли ко ва ње и ла ки ра ње нок ти ју.

РА ЗНО ВР СНИ ОБ ЛИ ЦИ НОК ТИ ЈУ

Че твр та сти и крат ки нок ти и њи хо во од го ва ра ју ће об ли ко ва
ње и ла ки ра ње.

Нок ти сред ње ду жи не и њи хо во од го ва ра ју ће об ли ко ва ње и 
ла ки ра ње.

Ду ги и уски нок ти и њи хо во од го ва ра ју ће об ли ко ва ње и ла
ки ра ње.

Ши ро ки нок ти и њи хо во од го ва ра ју ће об ли ко ва ње и ла ки ра ње.

ВР СТЕ МА НИ КИ РА

Ен гле ски ма ни кир.
Фран цу ски ма ни кир.
Аме рич ка ме то да ма ни кир.
Умет нич ко осли ка ва ње нок ти ју (на ил арт).

ПЕ ДИ КИР (28)

По јам пе ди ки ра и ње гов исто ри јат.

АНА ТО МИ ЈА И ОБ ЛИ ЦИ СТО ПА ЛА

Грч ко сто па ло. Еги пат ско сто па ло. Че твр та сто сто па ло.

ЕСТЕТ СКА НЕ ГА СТО ПА ЛА

Естет ско об ли ко ва ње и ла ки ра ње нок ти ју на но га ма. Об ли ко
ва ње и ла ки ра ње нок ти ју у скла ду са оп штим из гле дом осо бе.

Од го ва ра ју ћи из бор обу ће за од ра сле. Естет ска не га де чи јег 
сто па ла. Од го ва ра ју ћи из бор обу ће за де цу.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

У ре а ли за ци ји са др жа ја при ме ни ти са вре ме не на став не ме
то де, сред ства и тех но ло ги ју. Обез бе ди ти ко ре ла ци ју са уже струч
ним пред ме ти ма, ли ков ном кул ту ром, исто ри јом и прак тич ном 
на ста вом стру ке ма ни ки ра и пе ди ки ра. Под сти ца ти уче ни ке на са
мо у са вр ша ва ње, са мо стал но ис тра жи ва ње и ко ри шће ње по да та ка 
из раз ли чи тих из во ра и пра ће ње ре ле вант них ма ни фе ста ци ја. Ор
га ни зо ва ти по се те мод ним ре ви ја ма, ре ви ја ма фри зу ра, сај мо ви ма 
мо де и ко зме ти ке и пе ди кир ским и ма ни кир ским са ло ни ма. 

На став ни ку се пре по ру чу је да већ у фа зи пла ни ра ња и при
пре ма ња на ста ве пред ви ди при ме ну ак тив них ме то да ра да и пре
ци зно де фи ни ше за дат ке, ко ји ће се ре а ли зо ва ти ра дом уче ни ка у 
па ру, гру пи или тим ски. За да ва ње јед но став ни јих ис тра жи вач ких 
кре а тив них за да та ка, уче ни ци би би ли у при ли ци да при ку пља ју, 
уре ђу ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту ју по дат ке и за кључ ке. По се бан 
ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што он омо гу ћа ва оспо со бља
ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу, раз ви ја ње са мо стал но сти у 
пре зен то ва њу ре зул та та и вр шњач ко уче ње. Та ко ђе, нео п ход но је 
под сти ца ње уче ни ка да из ра жа ва ју сво је ми шље ње и вер ба ли зу ју 
сво је до жи вља је, ко мен та ри шу, ана ли зи ра ју. Кроз ли ков ну прак су 
под сти ца ти раз вој има ги на ци је и ства ра лач ког ми шље ња. 



Са др жај про гра ма тре ба ре а ли зо ва ти у учи о ни ци и спе ци ја ли
зо ва ној учи о ни ци ко ри шће њем ви зу ел не тех ни ке и штам па них ма
те ри ја ла: ТВа, ДВДа, ин тер не та, сли ка, фо то гра фи ја, ше ма, мод
них ча со пи са, књи га из умет но сти или уџ бе ни ка за ли ков ну кул ту ру, 
исто ри је умет но сти, исто ри је ко сти ма и мо де и књи га ма о мо дер ним 
сти ло ви ма оде ва ња, мод них и спе ци ја ли зо ва них ча со пи са.

По стиг ну ће и на пре до ва ње уче ни ка се кон ти ну и ра но пра ти, 
вред ну је се сва ка ак тив ност уче ни ка на сва ком ча су – ква ли тет 
усво је них зна ња, са мо стал ност у из вр ша ва њу кон крет ног прак тич
ног, ли ков ног за дат ка, ак тив ност у груп ном и тим ском ра ду, уче
шће у ана ли зи кон крет них про бле ма, уче шће у ди ску си ји, до но ше
њу за кљу ча ка и сл. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА

(Образовни профил: ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом ра
да је сти ца ње и раз ви ја ње струч них ком пе тен ци ја за ква ли тет но оба
вља ње ма ни кир ских и пе ди кир ских про це ду ра из под руч ја ра да жен
ског фри зе ра и фор ми ра ње по зи тив них струч ноетич ких ста во ва и 
на ви ка у ко му ни ка ци ји при ли ком оба вља ња про фе си о нал них за да та
ка уз по што ва ње лич но сти, ува жа ва ње раз ли чи то сти и то ле ран ци ју.

Задаци на ста ве пред ме та прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом 
ра да су да уче ни ци:

– стек ну зна ња о вр ста ма, упо тре би и на чи ну чу ва ња рад них 
сред ста ва;

– бу ду оспо со бље ни за овла да ва ње по ступ ци ма ру ко ва ња и 
ко ри шће ња при бо ра, апа ра та и ма те ри ја ла ко ји се ко ри сте у про фе
си о нал ном ра ду;

– овла да ју по ступ ци ма спро во ђе ња ма ни кир про це ду ра;
– овла да ју по ступ ци ма спро во ђе ња пе ди кир про це ду ра;
– бу ду оспо со бље ни за из во ђе ње по сту па ка ме ха нич ке, хе миј

ске и елек тро де пи ла ци је;
– пре по зна ју и функ ци о нал но ко ри сте ко ре ла ци ју из ме ђу 

пред ме та и дру гих струч них пред ме та то ком шко ло ва ња;
– раз ви ју рад не на ви ке, од го вор ност за ква ли тет из вр ше них 

про фе си о нал них за да та ка, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју спо соб но сти за про це њи ва ње и вред но ва ње соп
стве ног ра да и ре зул та та ра да, ана ли зу гре ша ка и аде кват ног ре а го
ва ња у свим про фе си о нал ним си ту а ци ја ма;

– не гу ју и раз ви ја ју естет ску кул ту ру и кре а тив ност у про фе
си о нал ном ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за ефи ка сан са мо ста лан и тим ски рад и 
са рад њу;

– раз ви ја ју еко ло шку свест, пра ви лан од нос пре ма за шти ти, 
об но ви и уна пре ђе њу жи вот не сре ди не;

– бу ду оспо со бље ни за са мо стал но спро во ђе ње хи ги јен ско
тех нич ких ме ра за шти те на ра ду;

– раз ви ју свест о зна ча ју стал ног пра ће ња са вре ме них до стиг
ну ћа у стру ци и пер ма нент ног обра зо ва ња и уса вр ша ва ња;

– раз у ме ју зна чај са рад ње са дру гим струч ним ли ци ма, пре 
све га, са здрав стве ним рад ни ци ма, дер ма то ло зи ма, ко зме то ло зи ма и 
про из во ђа чи ма сред ста ва за хи ги јен скоестет ску не гу ко же и но ка 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;

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, про це њи ва ња, 
ана ли зи ра ња, за кљу чи ва ња и ре ша ва ња про бле ма.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I РАЗ РЕД 
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње прак тич не на ста ве,  

60 ча со ва прак тич не на ста ве у бло ку)

ЗА НИ МА ЊЕ ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР (15)

Под руч је ра да струч ња ка за пе ди кир и ма ни кир. Исто риј
ски раз вој пе ди ки ра и ма ни ки ра. Из гле ди и опре мље ност рад не 

про сто ри је. Из глед и опре мље ност рад ног ме ста. При јем, оп хо ђе
ње и ис пра ћај стран ке.

ХИ ГИ ЈЕН СКОТЕХ НИЧ КА ЗА ШТИ ТА (5)

Са ни тар ни про пи си о за шти ти на ра ду. Уре ђе ње рад ног про
сто ра. Рад на оде ћа и обу ћа.

СРЕД СТВА РА ДА ЗА ЗА НИ МА ЊЕ ПЕ ДИ КИР И МА НИ КИР (30)

Вр сте апа ра та, ин стру ме на та и оста лог при бо ра. Пра вил на 
упо тре ба и при ме на ала та и при бо ра. Пра вил но ко ри шће ње апа ра
та. Одр жа ва ње апа ра та, ала та и ин стру ме на та. Ре до след из во ђе ња 
рад них опе ра ци ја.

Ме ди ка мен ти – основ на сред ства за рад (ал ко хол, асеп сол, 
хи дро ген, хло ре тил, хи дро ци клин, би ва цин). Дез ин фек ци ја – по
јам, зна чај и при ме на. Сте ри ли за ци ја – по јам зна чај и при ме на. Вр
сте сте ри ли за ци је.

АНА ТОМ СКА СТРУК ТУ РА ША КЕ, КО ЖЕ И НОК ТА (15)

Ана то ми ја ша ке. 
Хи сто ло ги ја ко же.
Зна чај епи дер ма и гра ни це об ра де код пе ди кир ских и ма ни

кир ских про це ду ра.
Но кат – из глед, гра ђа, струк ту ра и уло га. 
Епо ни хи јум – зна чај и уло га код ма ни ки ра. 
Ма са жа ша ке.
По кре ти при из во ђе њу ве жби ру ку, пр сти ју и руч ног згло ба.

НЕ ГА РУ КУ – МА НИ КИР (50)

При пре ма рад ног ме ста и при бо ра за рад. 
При јем стран ке и по ста вла ње стран ке у од го ва ра ју ћи по ло жај.
При пре ма струч ња ка за рад. 
Ре до след из во ђе ња рад них опе ра ци ја. 
Пре глед, ис пи ти ва ње нок ти ју. 
По ступ ци се че ња нок ти ју.
Пра вил но ру ко ва ње ве ли ким ма ка за ма – цан гла ма. 
Пра вил но тур пи ја ње и об ли ко ва ње нок ти ју пре ма из гле ду пр

сти ју и ша ке.
По ти ски ва ње и об ра да за нок ти це.
Дез ин фек ци ја по сле ра да.
При пре ма и чи шће ње нок ти ју за ла ки ра ње.
Тех ни ка ла ки ра ња.
Пре па ра ти за не гу ру ку.
Па ра фин ски трет ман – деј ство и уло га у трет ма ну ру ку. 
Вр сте ма ни ки ра – ен гле ски, френч ма ни кир, аме рич ки, СПА 

ма ни кир.

АНА ТО МИ ЈА СТО ПА ЛА (40)

Ана то ми ја сто па ла. 
Ми ши ћи сто па ла. 
Лу ко ви сто па ла. 
Тач ка ослон ца те жи не те ла. 
Из глед нор мал ног сто па ла. 
Об ра да нор мал ног сто па ла.

НЕ ГА СТО ПА ЛА – ПЕ ДИ КИР (20)

При пре ма рад ног ме ста и при бо ра за рад.
При пре ма стран ке за пе ди кир.
Вр сте ма са же сто па ла, деј ство и при ме на.
Ре флек со ма са жа, по ступ ци из во ђе ња и зна чај за чо ве чи је те ло.
Пре па ра ти за не гу сто па ла. 
Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је ма са же. 
Ре до след из во ђе ња рад них опе ра ци ја.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (60)

Ор га ни за ци ја на ста ве у бло ку омо гу ћа ва уче ни ку да упо зна и 
пре по зна ре а ли зо ван на став ни са др жај и да сво је зна ње уна пре ди, 
до пу ни и при ме ни у про фе си о нал ном окру же њу. Из во ди се у са ло
ни ма (пе ди кир и ма ни кир).



СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Чи шће ње, пра ње, дез ин фек ци ја, сте ри ли за ци ја, збри ња ва ње 
ма те ри ја ла, при пре ма стран ки, рад ног ме ста и при бо ра за из во ђе
ње про це ду ре.

Из во ђе ње руч не и апа ра тур не ма са же ру ку и но гу. 
Под се ца ње нок ти ју, ски да ње за нок ти ца и ла ки ра ње нок ти ју. 
Ски да ње хи пер ке ра тин ских на сла га са сто па ла. Об ра да нок

ти ју на но га ма.

II РАЗ РЕД 
(11 ча со ва не дељ но, 385 ча со ва го ди шње прак тич не на ста ве)

ОБ РА ДА СУ ВЕ И ВЛА ЖНЕ КО ЖЕ СТО ПА ЛА (55)

Утвр ђи ва ње ста ту са ко же. 
Ти по ви ко же. 
Од ли ке су ве ко же. 
Про ду же на не га и пре па ра ти. 
Па ра фин ски трет ман сто па ла. 
Ре до след ра да код СПА пе ди ки ра. 
Об ра да вла жног сто па ла – хи пер хи дро за. 
Од ли ке хи пер хи дро зе.
Про ду же на не га и са ве ти. 
Пре па ра ти за не гу.

ХИ ПЕР КЕ РА ТО ЗА СТО ПА ЛА (33)

Про цес ке ра ти ни за ци је. 
Ло ка ци ја хи пер ке ра то зе. 
Хи пер ке ра то за на пр сти ма. 
Хи пер ке ра то за на ме та тар за лу. 
Хи пер ке ра то за на пе ти.
По ступ ци об ра де хи пер ке ра тин ских на сла га на сто па ли ма. 
По ступ ци ски да ња хи пер ке ра то зе са пр сти ју. 
По ступ ци ски да ња хи пер ке ра то зе са ме та тар за ла. 
По ступ ци ски да ња хи пер ке ра то зе са пе те. 
Ве жбе по кре та са скал пе лом. Ве жбе по кре та са кре дом.

ОБ РА ДА НОК ТИ ЈУ НА НО ГА МА (44)

Од ли ке и из глед нок ти ју.
Пра вил но ру ко ва ње ве ли ким и ма лим ма ка за ма. 
Пра вил но се че ње нок ти ју.
Об ра да здра вог нок та. 
Не га и ла ки ра ње нок ти ју на но га ма. 
Про ме не на нок ти ма. 
Де фор ма ци је нок ти ју. 
По ступ ци об ра де за де бља лог нок та. 
По ступ ци об ра де гљи вич но обо ле лог нок та. 
Пре вен тив не ме ре за шти те од мо гу ћих по вре да и ин фек ци ја 

при ра ду.
Зна чај са рад ње са дер ма то ло зи ма.

ДЕ ФОР МИ СА НО СТО ПА ЛО (66)

Пре глед и ана ли за сто па ла.
Уоча ва ње раз ли ке из ме ђу нор мал ног и де фор ми са ног сто па ла.
Узро ци де фор ми са ног сто па ла. 
Узи ма ње оти са ка сто па ла. 
Ана ли за оти са ка. 
Сте пе ни де фор ма ци је сто па ла. 
Вр сте де фор ми те та.
Ме та тар зал ги ја (из глед, узро ци и симп то ми).
Об ра да ме та тар за ла.
Чу каљ као по сле ди ца де фор ми те та.
Са ве ти за спре ча ва ње на стан ка чу кље ва.
Са ве ти о ор то пед ским по ма га ли ма (уло шци, под ме та чи).
Зна чај са рад ње са ор то пе ди ма и фи зи ја три ма.

ОБ РА ДА ЖУ ЉЕ ВА (110)

Вр сте жу ље ва.
Узро ци на стан ка жу ље ва.
Ло ка ци ја жу ље ва.
Пра вил но ру ко ва ње ала том при об ра ди жу ље ва (скал пел).
По ступ ци об ра де у за ви сно сти од ло ка ци је жу ља.

Ме ре опре за при трет ма ну жу ље ва у за ви сно сти од ло ка ци је.
Ком пли ка ци је при трет ма ну жу ље ва. При ме на ме ди ка ме на та. 

За шти та и са ве ти по сле об ра де жу ље ва. Са ве ти за спре ча ва ње на
стан ка жу ље ва.

ДЕ ПИ ЛА ЦИ ЈЕ (77)

При пре ма рад ног ме ста за де пи ла ци ју. 
При пре ма ма те ри ја ла. 
При пре ма стран ке.
Пра вил но ру ко ва ње апа ра том (то пи ли цом). 
Де пи ла ци ја то плим во ском. 
Де пи ла ци ја хлад ним во ском.
По ступ ци из во ђе ња ме ха нич ке де пи ла ци је на по је ди ним де

ло ви ма те ла.
Хе миј ска де пи ла ци ја.
По ступ ци из во ђе ња хе миј ске де пи ла ци је.
Не га ко же на кон из во ђе ња де пи ла ци је.
Ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је код из во ђе ња де пи ла ци је.
Епи ла ци ја и естет ски из глед ко же.

III РАЗ РЕД 
(15 ча со ва не дељ но, 450 го ди шње прак тич не на ста ве,  

120 ча со ва прак тич не на ста ве у бло ку)

ОБ РА ДА ЖУ ЉЕ ВА КОД ДЕ ФОР МИ СА НОГ СТО ПА ЛА (150)

Вр сте де фор ми те та и њи хо ва об ра да.
Прин ци пи из во ђе ња трет ма на код де фор ми те та.
По ступ ци об ра де твр дог жу ља.
По ступ ци об ра де ме ког жу ља.
По ступ ци об ра де сит них жу ље ва.
По ступ ци об ра де жу ља са ка пи ла ром.
По ступ ци об ра де жу ља на чу кљу.
По ступ ци об ра де сеп тич ног жу ља.
По ступ ци об ра де жу ља са ну кле у сом.
По ступ ци об ра де жу ља ис под нок та.
Из глед и ло ка ци ја ура слог нок та.
Узро ци ура слог нок та.
По ступ ци об ра де ура слог нок та.
Са ве ти за спре ча ва ње на стан ка ура слог нок та.

ОБО ЉЕ ЊА НО ГУ И ПЕ ДИ КИР (75)

Гљи вич но обо ље ње на ко жи сто па ла.
Пре по зна ва ње про ме не и гра ни це пе ди кир ске ин тер вен ци је. 
На чин дез ин фек ци је код гљи вич них обо ље ња. 
Бра да ви це – гра ни це пе ди кир ског ра да. 
Раз ли ка из ме ђу жу ља и бра да ви це. 
Пе ди кир код про мр зли на – рад ни по ступ ци. 
Пе ди кир код оште ће не цир ку ла ци је крв них су до ва (ар те ри о

скле ро за, ди ја бе тес, про ши ре не ве не).
Ме ре опре за при ра ду и рад ни по ступ ци. 
Зна чај са рад ње са дер ма то ло зи ма.

НА ДО ГРАД ЊА НОК ТИ ЈУ (135)

Вр сте на до град ње.
Пра вил но ко ри шће ње ма те ри ја ла и пре па ра та за на до град њу. 
По ступ ци из во ђе ња на до град ње – гел тех ни ка. 
Пра вил но ко ри шће ње ма те ри ја ла и пре па ра та за акрил тех ни ку.
По ступ ци из во ђе ња на до град ње – акрил тех ни ка.
Из ли ва ње нок ти ју.
Трај ни френч.
Фи бер глас тех ни ка.
Алер ги је и ин фек ци ја.
Про из во ђа чи нок ти ју – ди стри бу те ра.

ОБО ЉЕ ЊА РУ КУ И МА НИ КИР (45)

Ма ни кир ски по ступ ци код де фор ми те та. 
Ма ни кир ски по ступ ци код обо ље ња ко же и нок ти ју. 
Спе ци фич но сти у трет ма ну. 
Са рад ња са дер ма то ло зи ма.



СУ ВИ ПЕ ДИ КИР – ШО ЛОВ СИ СТЕМ (45)

Раз ли ка из ме ђу Шо ло вог си сте ма и кла сич ног пе ди ки ра.
Од ли ке Шо ло вог апа ра та.
На чин ру ко ва ња и при ме не Шо ло вог апа ра та.
Об ра да за де бља лог нок та.
Пе ди кир Шо ло вим апа ра том.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ (120)

Ор га ни зо ва ње на ста ве у бло ку омо гу ћа ва уче ни ку да се про
фе си о нал но оспо со би и оства ри на став не са др жа је. Из во ди се у 
са ло ни ма (пе ди кир и ма ни кир).

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Из во ђе ње пе ди кир ских про це ду ра код осо ба са де фор ми те ти
ма сто па ла.

При пре ма, чу ва ње и одр жа ва ње пре па ра та, ин стру ме на та и 
при бо ра за рад.

Из во ђе ње про це ду ра руч не и апа ра тур не ма са же ру ку и но гу. 
Из во ђе ње свих вр ста де пи ла ци је. Из во ђе ње ма ни кир ских про це ду ра.

Из во ђе ње пе ди кир ских про це ду ра код осо ба са обо ље њи ма 
ко же и нок та.

Об ра да свих вр ста жу ље ва.
Пе ди кир трет ман су ве и вла жне ко же.
Да ва ње са ве та стран ка ма о про ду же ној хи ги јен ској и естет

ској не зи.
На до град ња нок ти ју (гел, акрил, из ли ва ње, фи бер глас тех ни ка).

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом ра да је на став ни пред мет 
ко ји је ди рект но у функ ци ји прак тич ног про фе си о нал ног оспо со
бља ва ња уче ни ка. Оства ри ва њем ци ља и за да та ка овог пред ме та 
уче ни ци сти чу струч не ком пе тен ци је за ква ли тет но оба вља ње иза
бра не про фе си је. 

Са др жа ји пред ме та струк ту и ра ни су та ко да се ре а ли зу ју у 
то ку тро го ди шњег шко ло ва ња за иза бра но за ни ма ње, с тим што 
је по треб но да се у сва ком раз ре ду пре ци зи ра ко је су то ве шти не, 
уме ња и на ви ке ко је је по треб но сти ца ти, раз ви ја ти и уса вр ша ва
ти. Нео п ход но је да на став ник са ра ђу је са на став ни ци ма дру гих 
струч них пред ме та, да по зна је про гра ме оста лих струч них пред
ме та, да под сти че уче ни ке да сва сте че на зна ња при ме њу ју на 
свим об ли ци ма на ста ве пред ме та и да ука зу је уче ни ци ма на ве зу са 
пред ме ти ма ко је ће тек из у ча ва ти, чи ме се обез бе ђу је хо ри зон тал
на и вер ти кал на по ве за ност и упо тре бљи вост зна ња. 

Про грам пред ме та се ре а ли зу је кроз ве жбе и на ста ва у бло ку.
У пр вом раз ре ду уче ни ци се упо зна ју са сред стви ма ра да, 

рад ним ма те ри ја ли ма и ор га ни за ци јом ра да у стру ци и овла да ва ју 
основ ним тех ни ка ма и по ступ ци ма у из во ђе њу ма ни кир и пе ди кир 
про це ду ра. Ве жбе се ре а ли зу је на став ник са гру па ма од по 6 до 8 
уче ни ка у школ ским ра ди о ни ца ма као че тво ро ча сов не ди дак тич ке 
це ли не. На ста ва у бло ку у тра ја њу од 5 рад них да на у кон ти ну и
те ту са укуп но (30 ча со ва ) ре а ли зу је се у дру гом по лу го ди шту на 
на став ним ба за ма тј. у ма ни кир и пе ди кир са ло ни ма.

У дру гом раз ре ду на ста ва се ре а ли зу је кроз ве жбе као пе то
ча сов не це ли не, са гру па ма од по 6 до 8 уче ни ка, у школ ским ра
ди о ни ца ма или на на став ним ба за ма (ма ни кир и пе ди кир са ло ни
ма). Ор га ни за ци ју ве жби тре ба при ла го ди ти кон крет ним усло ви ма 
функ ци о ни са ња шко ле.

У тре ћем раз ре ду на ста ва се ре а ли зу је кроз ве жбе као сед
мо ча сов не це ли не, са гру па ма од по 6 до 8 уче ни ка. Ор га ни за ци ја 
мо же би ти усло вље на це ло куп ном ор га ни за ци јом ра да шко ле. На
ста ва у бло ку ор га ни зу је се и ре а ли зу је два пу та у тра ја њу од по 5 
рад них да на (60 ча со ва) у пр вом по лу го ди шту и два пу та од по 5 
рад них да на( 60 ча со ва) у дру гом по лу го ди шту. 

У ре а ли за ци ји про гра ма пред ме та (ве жби и на ста ве у бло
ку) на став ни ци пру жа ју ин фор ма ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и 
усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на
ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње 
уче ни ка и оце њу ју их.

На ста ва у бло ку се ре а ли зу је у ма ни кир и пе ди кир са ло ни ма 
са ко ји ма је шко ла скло пи ла уго вор о са рад њи. Но си о ци ре а ли за
ци је про гра ма на ста ве у бло ку су ком пе тент на ли ца на на став ним 
ба за ма, а на став ник је у уло зи ор га ни за то ра, ко ор ди на то ра, ли ца 

ко је оби ла зи уче ни ке на на став ним ба за ма и при ку пља по врат не 
ин фор ма ци је од струч них ли ца о ни воу овла да но сти тех ни ка ма, 
по ступ ци ма, ве шти на ма сво јих уче ни ка.

Ве жбе је по треб но та ко ор га ни зо ва ти да уче ник што че шће 
бу де у при ли ци, а то ве ли чи на гру пе и до зво ља ва, да од ра ди, уве
жба, уса вр ши од ре ђе ни по сту пак до ни воа ве шти не. По жељ но је 
да на став ник кре и ра та кве на став не си ту а ци је у ко ји ма ће уче ни ци 
мо ћи да уоча ва ју и раз ли ку ју бит но од не бит ног, при ме ћу ју гре шке 
у из во ђе њу од ре ђе не ве жбе, ну де ре ше ња за про блем – си ту а ци
ју, пред ви ђа ју мо гу ће по сле ди це, про це њу ју и вред ну ју соп стве ни 
рад и рад оста лих уче ни ка. На тај на чин се уче ни ци оспо со бља ва ју 
за ефи ка сан са мо ста лан и тим ски рад, пре у зи ма ње од го вор но сти 
за вла сти то уче ње и на пре до ва ње у по слу и сти чу ве шти не за бла
го вре ме но ре а го ва ње на про ме не у рад ној сре ди ни. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су. Због 
то га је за под сти ца ње и по др жа ва ње по зи тив не мо ти ва ци је уче ни
ка нео п ход но да на став ник што че шће уче ни ци ма да је по врат ну 
ин фор ма ци ју о сте пе ну усво је но сти на став них са др жа ја и овла да
но сти прак тич ним зна њи ма и ве шти на ма. Сва ку ак тив ност уче ни
ка по треб но је аде кват но вред но ва ти: уче ство ва ње у ра ду на ча су, 
ан га жо ва ње на раз ли чи тим из во ри ма зна ња, ак тив ност у груп ном 
ра ду, са мо стал ност у пре зен та ци ји зна ња и ве шти на, спрет ност у 
ко ри шће њу ма те ри ја ла, ала та, ин стру ме на та у из во ђе њу за дат ка, 
при ме на ме ра за шти те и без бед но сти пре ма се би, дру ги ма и око
ли ни. Та ко ђе, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти да про це њу ју соп стве
ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та као и на пре дак дру
гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ЗА ВР ШНИ ИС ПИТ

За вр шни ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла жу 
у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас пи та
ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма – Са
др жај и на чин по ла га ња за вр шног ис пи та („Слу жбе ни гла сник СРС 
– Про свет ни гла сник”, број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 
3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

За вр шним ис пи том про ве ра ва се струч на оспо со бље ност кан
ди да та за укљу чи ва ње у рад и оба вља ње про фе си о нал них за да та
ка. При про ве ри струч не оспо со бље но сти, мо же се ан га жо ва ти со
ци јал ни парт нер (екс пер та из стру ке).

За вр шни ис пит са сто ји се од:
1. прак тич ног ра да;
2. усме не од бра не прак тич ног ра да.

1. ПРАК ТИ ЧАН РАД

Прак тич ним ра дом на за вр шном ис пи ту про ве ра ва се оспо
со бље ност кан ди да та за прак тич но из во ђе ње пе ди кир ских и ма ни
кир ских про це ду ра.

Прак ти чан рад об у хва та про грам ске са др жа је I, II и III раз
ре да:

– спро во ђе ње хи ги јен скоестет ске руч не и апа ра тур не ма са же 
ру ку и но гу;

– спро во ђе ње хи ги јен скоестет ске не ге нок ти ју на ру ка ма;
– спро во ђе ње хи ги јен скоестет ске не ге сто па ла и нок ти ју на 

но га ма;
– спро во ђе ње хи ги јен скоестет ске не ге сто па ла са де фор ми

те ти ма;
– спро во ђе ње пе ди кир ских и ма ни кир ских по сту па ка код 

осо ба са обо ле њи ма ко же и нок ти ју;
– спро во ђе ње су вог пе ди ки ра;
– спро во ђе ње свих вр ста на до град ње нок ти ју.

2. УСМЕ НА ОД БРА НА ПРАК ТИЧ НОГ РА ДА

Усме ном од бра ном прак тич ног ра да на за вр шном ис пи ту про
ве ра ва се ни во сте че них зна ња и спо соб но сти кан ди да та да та зна
ња при ме њу је у сва ко днев ном из вр ша ва њу кон крет них рад них за
да та ка обра зов ног про фи ла: пе ди кир и ма ни кир.

Пи та ња за усме ну од бра ну прак тич ног ра да:
– ме то де асеп се и ан ти сеп се
– при ме на и при пре ма ан ти сеп тич ких дез ин фек ци о них сред

ста ва



– вр сте дез ин фи ци је на са
– вр сте сте ри ли за ци је и при ме на
– из глед нор мал ног сто па ла и нок ти ју
– вр сте и из глед де фор ми те та
– вр сте и из глед нај че шћих обо ље ња на но га ма, из глед гљи

вич них обо ље ња, ве ру ка и кла ву са
– прин ци пи пе ди кир ског и ма ни кир ског трет ма на код осо ба 

са гљи вич ним обо ље њи ма и до мен ра да
– прин ци пи одр жа ва ња хи ги јен скоестет ске не ге ру ку и но гу
– трет ман осо ба са по ре ме ћа јем цир ку ла ци је кр ви на но га ма 

и из глед про ме на
– трет ман осо ба са хи пер хи дро зом
– из глед про ме на и до мен ра да
– прин ци пи об ра де жу ље ва и хи пер ке ра тин ских на сла га
– по ступ ци ука зи ва ња пр ве по мо ћи код по вре да на ста лих у 

то ку ра да
– вр сте и деј ство руч не и апа ра тур не ма са же
– вр сте де пи ла то ра, на чин деј ства и при ме на
– ин ди ка ци је и кон тра ин ди ка ци је за при ме ну по је ди них вр

ста де пи ла то ра
– са став и деј ство пре па ра та за хи ги јен ско естет ску и ко зме

тич ку не гу ру ку и но гу
– алер ги ја, на ста нак, по јав ни об ли ци и нај че шћи алер ге ни
– хи ги јен скоестет ски пре па ра ти и ко зме тич ка сред ства као 

уми ру ју ће суп стан це
– за да ци и по сту пак струч ња ка за пе ди кир и ма ни кир у слу ча

ју по ја ве алер ги је код стран ке.

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Б. СТРУЧ НИ ПРЕД МЕ ТИ

ПРО ГРА МИ ПРЕД МЕ ТА КО ЈИ СE ИЗ У ЧА ВА ЈУ НА НИ ВОУ 
ПО ЈЕ ДИ НИХ ОБРА ЗОВ НИХ ПРО ФИ ЛА

Образовни профили у четворогодишњем образовању:
СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је је 
сти ца ње основ них зна ња о гра ђи и функ ци ја ма ор га на, си сте ма ор
га на и чо ве чи јег ор га ни зма као це ли не; оспо со бља ва ње уче ни ка да 
сте че на зна ња по ве зу ју и при ме њу ју у из у ча ва њу дру гих на став
них те ма и обла сти, про фе си о нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је су 
да уче ни ци:

– стек ну основ на зна ња о по ре клу чо ве ка;
– раз у ме про це се и ме ха ни зме ко ји се од и гра ва ју у људ ском 

ор га ни зму;
– усво је основ на зна ња о мор фо ло шкофунк ци о нал ним ка

рак те ри сти ка ма ће ли ја и тки ва;
– сек ну ква ли тет на зна ња о гра ђи и функ ци ја ма ло ко мо тор

ног, кар ди о ва ску лар ног, ре спи ра тор ног, ен до кри ног, нер вног, уро
ге ни тал ног и ди ге стив ног си сте ма;

– раз ви ју на ви ку за ко ри шће њем но вих ин фор ма ци о них тех
но ло ги ја у ци љу пре тра жи ва ња и при ку пља ња по да та ка о са вре ме
ним до стиг ну ћи ма у про у ча ва њу чо ве чи јег ор га ни зма, при ме ре но 
уз ра сним мо гућ но сти ма раз у ме ва ња;

– раз ви ју свест о по тре би за пер ма нент ним обра зо ва њем;
– не гу ју и раз ви ју спо соб ност тим ског ра да, ин тер ак ци је и са

рад ње ме ђу уче ни ци ма;
– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња, 

ана ли зи ра ња, кри тич ког ми шље ња и за кљу чи ва ња.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (1)

Пред мет про у ча ва ња ана то ми је и фи зи о ло ги је.

ФУНК ЦИ О НАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЧО ВЕЧ ЈЕГ  
ОР ГА НИ ЗМА (1)

Функ ци о нал на ор га ни за ци ја чо веч јег ор га ни зма. Хо ме о ста за 
и ме ха ни зми ре гу ла ци је.

МОР ФО ЛО ШКОФУНК ЦИ О НАЛ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
ЋЕ ЛИ ЈА И ТКИ ВА (8)

Мор фо ло шкофунк ци о нал не ка рак те ри сти ке ће ли је. 
Тран спорт кроз ће лиј ску мем бра ну. 
По јам и вр сте тки ва. Епи тел но и ве зив на тки ва. 
Раз дра жљи ва тки ва – ми шић но и нер вно тки во. 
Ко жа – гра ђа и функ ци је. Ад нек си ко же.

ТЕ ЛЕ СНЕ ТЕЧ НО СТИ (1)
По јам и по де ла те ле сних теч но сти. Про мет во де у ор га ни зму.

КРВ (8)

По јам, за пре ми на, бо ја и са став кр ви. Крв на пла зма. Уло ге кр ви.
Ће лиј ски еле мен ти кр ви: ери тро ци ти, ле у ко ци ти и тром бо ци ти.
Уло ге кр ви.
Крв не гру пе (АВО, Rh) и прин ци пи тран сфу зи је кр ви.

ЛО КО МО ТОР НИ СИ СТЕМ (16)
Оп шти пој мо ви о ко сти ма – по де ла, гра ђа и уло ге.
Ске лет гла ве.
Ске лет груд ног ко ша.
Ске лет кич ме ног сту ба и кар ли це.
Ске лет екс тре ми те та.
Гра ђа, об лик и функ ци о нал не ка рак те ри сти ке ске лет них ми ши ћа.
Му ску ла ту ра гла ве, вра та и екс тре ми те та. Му ску ла ту ра тру па.

НЕР ВНИ СИ СТЕМ (15)
Основ ни пој мо ви о нер вном си сте му. Цен трал ни нер вни си стем.
Кич ме на мо жди на и ре флек сна ак тив ност ЦНСа. Про ду же на 

мо жди на, мо жда ни мост и ма ли мо зак. 
Сред њи мо зак и ме ђу мо зак.
Ве ли ки мо зак. Мо жда ни це. Це ре бро спи нал на теч ност. 
Пе ри фер ни нер вни си стем: спи нал ни и кра ни јал ни нер ви. 
Ауто ном ни нер вни си стем.

РЕ ЦЕП ТОР НИ СИ СТЕМ (6)
Оп ште осо би не ана ли за то ра. Ре цеп ци ја уку са, ми ри са и сен

зи би ли те та.
Ре цеп ци ја ви да.
Ре цеп ци ја слу ха и рав но те же.

ЕН ДО КРИ НИ И РЕ ПРО ДУК ТИВ НИ СИ СТЕМ (13)
Ен до кри ни си стем – хор мо ни: по јам, уло ге, по де ла и осо би не.
Хи по фи за. Ен до кри ни пан кре ас.
Ти ро ид на и па ра ти ро ид не жле зде. Над бу бре жне жле зде. 
Пол не жле зде же не и му шкар ца – гра ђа и функ ци је. 
Жен ски пол ни ор га ни и му шки пол ни ор га ни – гра ђа и функ ци је.

КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НИ СИ СТЕМ (7)
Ср це – по ло жај, ве ли чи на, спол ни из глед и гра ђа. 
Уну тра шњи из глед ср ца – прет ко мо ре, ко мо ре и вал ву лар ни 

апа рат. Плућ ни и си стем ски кр во ток.
Ана то ми ја и фи зи о ло ги ја крв них су до ва. 
Ср ча ни ци клус, фре квен ца ср ца.
Ре гу ла ци ја ср ча ног ра да. Ар те риј ски крв ни при ти сак и пулс.

РЕ СПИ РА ТОР НИ СИ СТЕМ (6)
Ди сај ни пу те ви – по де ла, гра ђа и уло ге. 
Плу ћа, плућ на ма ра ми ца и ме ди ја сти нум. 
Фи зи о ло ги ја ди са ња – ме ха ни зам ди сај них по кре та. 
Раз ме на га со ва у плу ћи ма и тран спорт га со ва пу тем кр ви. Ре

гу ла ци ја ди са ња.

ДИ ГЕ СТИВ НИ СИ СТЕМ (8)

Ана то ми ја ди ге стив ног си сте ма. 
Ана то ми ја је тре и уло ге је тре. 
Ва ре ње у ди ге стив ном си сте му.



УРИ НАР НИ СИ СТЕМ (6)

Ана то ми ја бу бре га и мо краћ них пу те ва. 
Фи зи о ло ги ја ури нар ног си сте ма: функ ци је бу бре га и осо би не 

мо кра ће.

ТЕ ЛЕ СНА ТЕМ ПЕ РА ТУ РА (3)

Тер мо ре гу ла ци ја – ме ха ни зми ства ра ња и ода ва ња то пло те.

ПРО МЕТ МА ТЕ РИ ЈЕ И ЕНЕР ГИ ЈЕ (6)

Ме та бо ли зам угље них хи дра та, ма сти и бе лан че ви на и ме ђу
соб на по ве за ност.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је пред ста
вља основ ни оп ште струч ни пред мет јер сво јим са др жа ји ма пру жа 
уче ни ци ма зна ња нео п ход на за раз у ме ва ње са др жа ја дру гих струч
них пред ме та у под руч ју ра да и у функ ци ји је про фе си о нал ног 
оспо со бља ва ња. Са др жај но се осла ња на уче нич ка зна ња сте че на 
у основ ној шко ли из обла сти на у ке о чо ве ку из на став ног пред ме та 
би о ло ги ја пру жа ју ћи про ши ре на и про ду бље на зна ња о си сте ми ма 
ор га на чо ве чи јег ор га ни зма, њи хо вом функ ци о ни са њу, ме ђу соб ној 
функ ци о нал ној по ве за но сти и усло вље но сти.

У на став ном ра ду ве ли ку по моћ би пред ста вља ло ко ри шће ње 
очи глед них на став них сред ста ва – сли ка, схе ма, му ла жа по је ди них 
си сте ма ор га на, на став них фил мо ва, ани ма ци ја и сл.

По себ но тре ба ра ди ти на пер ма нент ном по ве зи ва њу зна ња у 
окви ру пред ме та ка ко би уче ни ци раз у ме ли функ ци о ни са ње јед ног 
си сте ма ор га на као део функ ци о ни са ња ор га ни зма као је дин стве не 
це ли не. Због то га се за ча со ве си сте ма ти за ци је на став них са др жа ја 
пре по ру чу је осми шља ва ње за да та ка ко је ће уче ни ци са мо стал но или 
у груп ном ра ду ре ша ва ти. То мо гу би ти за да ци упо ре ђи ва ња гра ђе 
по је ди них ор га на и си сте ма ор га на, утвр ђи ва ња слич но сти и раз ли ка 
у на чи ну функ ци о ни са ња, от кри ва ња ве за ме ђу си сте ми ма ор га на и 
сл. За из ра ду ова квих за да та ка уче ни ци ће ко ри сти ти зна ња сте че на 
на ча со ви ма, уџ бе ник, али их је по треб но упу ти ти и на ко ри шће ње 
дру гих из во ра зна ња – атла са, ен ци кло пе ди ја, ин тер не та,... Пре зен та
ци је ре а ли зо ва них за да та ка мо гу би ти у раз ли чи тој фор ми – по сте ра, 
на став них пла ка та, ви део пре зен та ци је, асо ци ја тив них квиз пи та ња.

По врат ном ин фор ма ци јом о сте пе ну и ква ли те ту усво је них 
са др жа ја кон ти ну и ра но оба ве шта ва ти уче ни ке чи ме се под сти
че мо ти ви са ност за сти ца ње но вих зна ња и њи хо ву при ме ну. У ту 
свр ху мо гу ће је ко ри сти ти усме ну про ве ру зна ња, крат ке те сто ве и 
дру ге об ли ке пи сме не про ве ре зна ња, те сто ве на кра ју пр вог и дру
гог по лу го ди шта, се ми нар ске ра до ве и пре зен та ци је и др. 

ХИГИЈЕНА

(Образовни профили: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та хи ги је на је сти ца ње основ них зна ња 
из под руч ја оп ште хи ги је не, фор ми ра ње по зи тив ног ста ва у од но
су на при ме ну прин ци па хи ги је не у сва ко днев ном жи во ту и про фе
си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та хи ги је на су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни за раз у ме ва ње зна ча ја и уло ге одр жа ва ња 

лич не хи ги је не и хи ги јен ског на чи на жи вље ња у пре вен ци ји бо ле сти;
– сти чу основ на зна ња о зна ча ју и уло зи хи ги је не ис хра не у 

за шти ти и уна пре ђи ва њу здра вља и упо зна ју по ре ме ћа је и бо ле сти 
ко је на ста ју као по сле ди ца не пра вил не ис хра не;

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

– усво је зна ња о ути ца ју штет них аге на са у рад ном и жи вот
ном окру же њу на на ру ша ва ње здра вља љу ди;

– усво је ху ма ни стич ке ста во ве, раз ви ју и не гу ју ем па ти ју;
– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, уоча ва ња, ана ли зи ра ња, 

ту ма че ња, ло гич ког за кљу чи ва ња, ре ша ва ња про бле ма;
– оспо со бе се за са мо стал но и пер ма нент но обра зо ва ње и 

уса вр ша ва ње;

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД (2)

Пред мет из у ча ва ња, за да ци и зна чај хи ги је не. 
По јам и де фи ни ци ја здра вља.

ЛИЧ НА ХИ ГИ ЈЕ НА (17)

Одр жа ва ње те ле сне чи сто ће.
Хи ги је на усне ду пље. Зуб ни ка ри јес – на ста нак и пре вен ци ја.
Хи ги је на ко се и нок ти ју. 
Хи ги је на пол них ор га на и пол них од но са. Бо ле сти ко је се 

пре но се сек су ал ним кон так том: го но ре ја и си фи лис.
AIDS и оста ле бо ле сти ко је се пре но се сек су ал ним кон так том.
Ко ли тис.
Мен стру ал на хи ги је на и хи ги је на труд ни ца.
Ме ди цин ски аспек ти пла ни ра ња по ро ди це. Кон тра цеп тив не 

ме то де.
Кон тра цеп тив на сред ства.
Бо ле сти пр ља вих ру ку: бак те риј ске ин фек ци је ко же и слу зо

ко жа ин фек ци је ди ге стив ног трак та.
Па ра зит на обо ље ња. пе ди ку ло за. Ска би јес и гљи вич на обо

ље ња ко же.
Хи ги је на оде ва ња.

МЕН ТАЛ НА ХИ ГИ ЈЕ НА (16)

Мен тал на хи ги је на – од нос со мат ског и мен тал ног здра вља.
Фак то ри ко ји ути чу на мен тал но здра вље. Здра ва и зре ла 

лич ност.
Адо ле сцен ци ја и по ре ме ћа ји у адо ле сцен ци ји.
Стрес и ре ак ци је на стрес.
Нар ко ма ни ја – по јам, обе леж ја и узро ци. Кла си фи ка ци ја дро га.
Де пре со ри ЦНСа.
Сти му лан си ЦНСа.
Ха лу ци но ге ни и ка на бис. пре вен ци ја и ле че ње нар ко ма ни је.
Ни ко ти зам.
Ал ко хо ли зам – по јам, узро ци на стан ка и раз вој не фа зе.
Со мат ске и мен тал не по сле ди це ал ко хо ли зма.
Со ци јал ноеко ном ске по сле ди це ал ко хо ли зма. Пре вен ци ја и 

ле че ње ал ко хо ли зма.

ХИ ГИ ЈЕ НА ИС ХРА НЕ (11)

Зна чај ис хра не и прин ци пи пра вил ни ис хра не.
Хран љи ве ма те ри је: угље ни хи дра ти, ма сти и бе лан че ви не.
Ви та ми ни – по де ла, из во ри, уло ге, ави та ми но зе.
Ми не рал не ма те ри је – из во ри, уло ге, ефек ти про ме не кон цен

тра ци је на ор га ни зам.
Жи вот не на мир ни це.
Енер гет ски би ланс ис хра не.
Пот хра ње ност и го ја зност.
По ре ме ћа ји иза зва ни не ис прав ном ис хра ном.

КО МУ НАЛ НА ХИ ГИ ЈЕ НА (10)

Ути цај еко ло шких фак то ра на здра вље љу ди (по зи тив ни и не
га тив ни еко ло шки фак то ри).

Хи ги је на ва зду ха: нор ма лан са став и осо би не ва зду ха. Вр сте 
и штет на деј ства аеро за га ђи ва ча.

Сун че во зра че ње (по зи тив ни и не га тив ни ефек ти). Ве штач ки 
из во ри (со ла ри јум).

Хи ги је на во де: уло га и зна чај во де у ор га ни зму.
Фи зич ке и хе миј ске осо би не во де.
Снаб де ва ње и пре чи шћа ва ње пи ја ће во де.
Хи ги је на зе мљи шта. За га ђи ва чи зе мљи шта и от пад не ма те ри је.
Хи ги је на ста но ва ња.

ХИ ГИ ЈЕ НА У ВАН РЕД НИМ УСЛО ВИ МА (1)

Хи ги је на у ван ред ним усло ви ма.



ШКОЛ СКА ХИ ГИ ЈЕ НА (1)

Школ ска хи ги је на.

ХИ ГИ ЈЕ НА РА ДА (8)

Фи зи о ло ги ја ра да. За мор, умор и пре мор. Рад на спо соб ност и 
про из вод ност ра да.

Про фе си о нал не штет но сти и штет не нок се.
Про фе си о нал на обо ље ња и по вре де при ра ду.
Про фе си о нал на оште ће ња здра вља рад ни ка у де лат но сти 

лич них услу га
Са ни тар нотех нич ки усло ви у са ло ни ма за лич не услу ге.
Дез ин фек ци ја и сте ри ли за ци ја (по јам сеп се и ан ти сеп се).

ЗДРАВ СТВЕ НОВАС ПИТ НИ РАД (4)

Здрав стве новас пит ни рад – по јам, прин ци пи.
Ме то де, об ли ци и сред ства здрав стве новас пит ног ра да.
Уло га фри зе ра/пе ди ки ра и ма ни ки ра у здрав стве ном вас пи та

њу сре ди не у ко јој ра ди.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет хи ги је на сво јим са др жа јем обез бе ђу је сти
ца ње оп ште здрав стве не кул ту ре, али пру жа и спе ци фич на зна ња 
нео п ход на за ква ли тет но оба вља ње про фе си о нал них за да та ка. Са
др жа ји пред ме та се успе шно мо гу ко ре ли ра ти и упот пу ња ва ти са 
са др жа ји ма дру гих струч них пред ме та: осно ве ана то ми је и фи зи о
ло ги је и прак тич на на ста ва са тех но ло ги јом ра да о че му би тре ба
ло во ди ти ра чу на при ли ком го ди шњег и опе ра тив ног пла ни ра ња.

Сте пен пре по зна тљи во сти са др жа ја мо же би ти је дан од кри
те ри ју ма за из бор на став них ме то да, об ли ка и сред ста ва ра да. Пре
по ру ка је на став ни ци ма да се за об ра ду са др жа ја, о ко ји ма уче ни ци 
има ју већ од ре ђе ног пред зна ња, или за ча со ве си сте ма ти за ци је ак
ти ви ра ју уче ни ци ко ји би са мо стал но, тан дем ски или у гру пи ре а
ли зо ва ли пре зен та ци ју са др жа ја, во ди ли ди ску си ју на за да ту те му, 
из ра ди ли на став ни или еду ка тив ни пла кат/па но и др.

На став не те ме из под руч ја лич не хи ги је не, хи ги је не ис хра не 
и по ре ме ћа ја ко ји на ста ју услед не до вољ не и не пра вил не ис хра не, 
хи ги је не рад не сре ди не и тех ни ке ука зи ва ња пр ве по мо ћи уче ни ци 
тре ба да са вла да ју на ни воу раз у ме ва ња и при ме не. У том сми слу 
ве о ма ко ри сне мо гу би ти ра ди о ни це на ко ји ма би уче ни ци, кроз 
до бро иза бра ну и осми шље ну про блем – си ту а ци ју (си му ла ци ју 
од ре ђе них жи вот них и про фе си о нал них си ту а ци ја), са гле да ва ли 
про блем из раз ли чи тих по зи ци ја, уоча ва ли гре шке, при ме њи ва ли 
сте че но зна ње, из но си ли ар гу мен те, за кљу чи ва ли, пред ви ђа ли мо
гу ће по сле ди це.

Оста ле на став не те ме тре ба об ра ди ти на ни воу оба ве ште но сти.
По стиг ну ће и на пре до ва ње уче ни ка се кон ти ну и ра но пра

ти, вред ну је се сва ка ак тив ност уче ни ка на сва ком ча су (ква ли тет 
усво је них зна ња, уве жба ност и са мо стал ност у из вр ша ва њу прак
тич ног за дат ка, ак тив ност у груп ном и тим ском ра ду, уче шће у 
ана ли зи за да тих кон крет них про бле ма и си ту а ци ја, уче шће у ди
ску си ји, до но ше њу за кљу ча ка и сл.). 

ПРВА ПОМОЋ

(Образовни профили: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ из у ча ва ња пред ме та је прак тич но об у ча ва ње бу ду ћих 
рад ни ка у де лат но сти лич них услу га за ва ља но ука зи ва ње нео д
ло жне по мо ћи жи вот но угро же ним ли ци ма и по вре ђе ним, а у не
пред ви ђе ним за де сним си ту а ци ја ма, што пред ста вља осно ву спа
са ва ња и очу ва ња жи во та.

Задаци су: 
– сти ца ње зна ња о то ме ко ли ки је зна чај пра во вре ме но и пра

вил но ука за не пр ве по мо ћи у спа са ва њу људ ских жи во та;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да пре по зна ју по ре ме ћа је здра вља 

и да на пра ви на чин по мог ну и се би и дру ги ма у сва ко днев ном жи
во ту и ра ду;

– об у ча ва ње уче ни ка прак тич ним ме то да ма и тех ни ка ма ука
зи ва ња пр ве по мо ћи.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

II РАЗ РЕД 
(30 ча со ва у бло ку го ди шње)

Пр ва по моћ (увод), пре глед по вре ђе них, ре до след ука зи ва ња 
пр ве по мо ћи, ви тал не функ ци је и при вид на и пра ва смрт.

Де фи ни ци ја, циљ и за да ци пр ве по мо ћи.
Ре до след по сту па ка пру жа ња пр ве по мо ћи.
Основ ни пој мо ви о три ја жи и ре до ви ма хит но сти. 
Утвр ђи ва ње ви тал них функ ци ја.
При вид на и пра ва смрт. не си гур ни и си гур ни зна ци смр ти.
Пре глед „од гла ве до пе те”.
По ре ме ћа ји све сти.
По ре ме ћа ји све сти – по јам и кла си фи ка ци ја.
Про це на ни воа ре а го ва ња. Боч ни ре лак си ра ју ћи по ло жај.
Син ко па, ко ма, мо жда ни удар, по трес мо зга.
Фе брил не кон вул зи је и епи леп си ја.
Хи по и хи пер гли ке ми ја.
Тро ва ње ал ко хо лом и ле ко ви ма.
Ре а ни ма ци ја.
Пре ста нак ди са ња и ра да ср ца. кар ди о пул мо нал на ре а ни ма

ци ја (КПР).
Ус по ста вља ње про ход но сти ди сај них пу те ва. Хајм ли хов за хват.
Ме то де ве штач ког ди са ња (ин сул фа ци о не и ма ну ел не).
Спо ља шња ма са жа ср ца.
Спе ци фич но сти КПРа код но во ро ђен че та, ма лог де те та и од

ра слог.
Кон тро ла успе шно сти КПРа и гре шке при ра ду.
По вре де, за вој ни ма те ри јал и тех ни ке пре ви ја ња.
По вре де и ра не. По сту пак са ра ном.
По сту пак са стра ним те лом у ра ни. Рат не ра не.
За вој ни ма те ри јал.
Вр сте и тех ни ке пре ви ја ња – за во јем и тро у гла стом ма ра мом.
Вр сте и тех ни ке пре ви ја ња (гла ва и труп).
Вр сте и тех ни ке пре ви ја ња (гор њи и до њи екс тре ми те ти).
Кр ва ре ње, ме то де хе мо ста зе и шок.
Кр ва ре ње – по јам, по де ла и пре по зна ва ње.
Про це на ис кр ва вље но сти. Шок.
Ме ре пре вен ци је шо ка. ме то де при вре ме не хе мо ста зе.
Ди ги тал на ком пре си ја и ком пре сив ни за вој.
Есмар хо ва по ве ска и по сту пак код ам пу та ци је.
Уве жба ва ње тех ни ка пре ви ја ња и за у ста вља ња кр ва ре ња.
По вре де ко шта нозглоб ног си сте ма и имо би ли за ци ја.
По вре де ко сти ју и згло бо ва.
Имо би ли за ци ја и сред ства за имо би ли за ци ју.
Тех ни ке имо би ли за ци је гор њих екс тре ми те та.
Тех ни ке имо би ли за ци је до њих екс тре ми те та.
Тех ни ке имо би ли за ци је код по вре да кич ме ног сту ба и кар ли це.
Тран спорт ли ца са имо би ли за ци јом.
По вре де уну тра шњих ор га на.
По вре де гла ве.
По вре де ока и уха.
По вре де ор га на груд ног ко ша.
По вре де ор га на тр бу ха и кар ли це.
Краш и блат по вре де.
По ли тра у ма и по сту пак са по ли тра у ма ти зо ва ним.
Тер мич ке, хе миј ске по вре де и по вре де елек три ци те том.
Са о бра ћај ни тра у ма ти зам.
Тер мич ке по вре де. То плот ни удар сун ча ни ца.
Опе ко ти не.
Хе миј ске опе ко ти не.
Тер мич ке по вре де ни ским тем пе ра ту ра ма. Хи бле ров то плот

ни омо тач.
По вре де елек три ци те том.
Из не на да на ста ле те го бе и бо ле сти.
Пр ва по моћ код фе брил но сти (гро зни це).
Пр ва по моћ код ује да и убо да.
Уто пље ње у во ди – по сту пак и ме ре пр ве по мо ћи.
Тро ва ње уди са њем и гу та њем отро ва.
Пр ва по моћ код ко ро нар них бо ле сти и брон хи јал не аст ме.
Пр ва по моћ код акут них бо ло ва у тр бу ху, по вра ћа ња, про ли ва.



НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жа ји пред ме та пр ва по моћ кон ци пи ра ни су у скла ду са зах
те ви ма за по се до ва њем од ре ђе них зна ња из обла сти ме ди ци не ко ји 
про ис ти чу из под руч ја ра да и при ро де ра да про фе си о нал не за дат
ке из вр ша ва ју на чо ве ку као објек ту ра да, нео п ход но је да по се ду ју 
основ на струч на зна ња и да су оспо со бље ни да ука жу пр ву по моћ 
у слу ча ју на стан ка из не над них ур гент них ста ња укљу чу ју ћи, пр вен
стве но, по вре де, гу би так све сти, алер гиј ске ма ни фе ста ци је и слич но.

На ста ва пр ве по мо ћи тре ба да се ре а ли зу је као блок на ста ва. 
Прак тич ним ра дом уве жба ва њем на ча со ви ма блок на ста ве уче ни
ци усва ја ју обра сце по на ша ња и де ло ва ња у пру жа њу пр ве по мо ћи 
по вре ђе ним и жи вот но угро же ним ли ци ма, али и струч но и без
бед но оба вља ње сва ко днев них ак тив но сти.

На ста ва пр ве по мо ћи тре ба да се оства ру је у ло гич ки осми
шље ним са др жај ним це ли на ма. Блок се мо же ре а ли зо ва ти у кон ти
ну и те ту или раз би јен на да не у то ку по лу го ди шта (5 бло ко ва са 6 
ча со ва у сва ком по лу го ди шту за обра зов не про фи ле где је укуп ни 
го ди шњи фонд ча со ва 60, а за про фи ле у ко ји ма је го ди шњи фонд 
30 ча со ва блок ча со ви су рас по ре ђе ни на це лу школ ску го ди ну).

При то ме ре а ли за ци ја сва ке це ли не под ра зу ме ва крат ко те о
риј ско из ла га ње о су шти ни по ре ме ћа ја ко ји су код угро же ног ли ца 
(зна ци за ла ко пре по зна ва ње), ре до след ак тив но сти при пру жа њу 
пр ве по мо ћи под у ча ва ње и уве жба ва ње уче ни ка до ни воа да мо гу 
са мо стал но про це њи ва ти си ту а ци је и из во ди ти тех ни ке пру жа ња 
пр ве по мо ћи. Уве жба ва ње и ева лу а ци ју вр ши ти кроз сце на ри је мо
гу ћих си ту а ци ја из жи во та и ра да. По след њи блок је пред ви ђен за 
си сте ма ти за ци ју гра ди ва.

Про грам се ре а ли зу је по де лом оде ље ња на две гру пе уче ни ка.
Не по сред не об ли ке ре а ли за ци је про гра ма кре и ра струч ни ак тив 

шко ле, на осно ву усло ва и по тре ба по обра зов ним про фи ли ма шко ле.

ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА

(Образовни профил: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та по зна ва ње пре па ра та је сти ца ње 
основ них зна ња о хе миј ском са ста ву, об ли ци ма, на чи ну де ло ва ња 
и при ме ни раз ли чи тих пре па ра та ко ји ће се ко ри сти ти у оба вља њу 
про фе си о нал них за да та ка, 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 пред ме та по зна ва ње пре па ра та су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о ко зме тич ким си ро ви на ма, њи хо вим 

осо би на ма, дер ма то ло шким свој стви ма и при ме ни;
– стек ну основ на зна ња о са ста ву, вр ста ма, об ли ци ма, деј ству, 

из ра ди и при ме ни са вре ме них пре па ра та ко ји се при ме њу ју у не зи, 
за шти ти и де ко ра ци ји ко се, бра де, бр ко ва и ко же, као и у одр жа ва
њу лич не хи ги је не;

– раз ви ју свест о ва жно сти по сту па ка дез ин фек ци је и сте ри
ли за ци је у про фе си о нал ном ра ду; 

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња у прак си као 
и за пре по зна ва ње ве зе са др жа ја пред ме та са дру гим на став ним 
пред ме ти ма и обла сти ма;

– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но, на осно ву ра ци о нал них 
ар гу ме на та, вр ше пра ви лан из бор и при ме ну пре па ра та, као и да 
са гле да ва ју и про це њу ју мо гу ће ри зи ке у њи хо вој при ме ни;

– раз ви ју од го вор ни од нос пре ма соп стве ном здра вљу и здра
вљу и без бед но сти дру гих љу ди уз при ме ну ак ту ел них про пи са ко
ји то ре гу ли шу;

– раз ви ју еко ло шку свест и бу ду оспо со бље ни да рад ор га ни
зу ју у скла ду са прин ци пи ма одр жа ња и очу ва ња жи вот не сре ди не;

– фор ми ра ју струч нокри тич ки ста ва о вред но сти ма и ствар
ном деј ству раз ли чи тих ко мер ци јал них пре па ра та ко ји се на ла зе на 
тр жи шту;

– раз ви ју свест о по тре би за пер ма нент ним обра зо ва њем и 
стек ну на ви ке за стал ним струч ним уса вр ша ва њем а у ци љу пре у
зи ма ња од го вор но сти за вла сти то уче ње и на пре до ва ње у по слу и 
ка ри је ри;

– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, ана ли зи ра ња, упо ре ђи ва
ња, кри тич ког ми шље ња и за кљу чи ва ња. 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

II РАЗ РЕД  
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

УВОД (2)

Пред мет из у ча ва ња и за да ци.
Зна чај ко зме тич ких пре па ра та у не зи и де ко ра ци ји ко се и ко же.

КО ЗМЕ ТИЧ КЕ СИ РО ВИ НЕ (15)

Кла си фи ка ци ја си ро ви на и основ на деј ства по је ди них гру па 
си ро ви на (при род не – по де ла, деј ство и при ме на).

Но мен кла ту ра и ис пи ти ва ње си ро ви на.
Стан дар ди за ци ја си ро ви на.
Во да – осо би не, де ло ва ње и при ме на.
Твр до ћа во де и њен ути цај на ко су и ко жу.
Пре чи шће на во да и ње на при ме на у ко зме ти ци.
По вр шин ски ак тив не ма те ри је – по јам, по де ла, деј ство, при

ме на и њи хов зна чај у хи ги јен скоестет ској не зи.
До дат не си ро ви не ко зме тич ких пре па ра та – бо је и кон зер ван си.

КО ЗМЕ ТИЧ КИ ПРЕ ПА РА ТИ (15)

Де фи ни ци ја, осо би не и зна чај пре па ра та у сва ко днев ној не зи.
Кла си фи ка ци ја пре па ра та у фи зич кохе миј ском сми слу (ми

кро ди сперз ни и ма кро ди сперз ни си сте ми) као ко зме тич ки об ли ци 
пре па ра та.

Пра ви рас тво ри – по де ла, осо би не, зна чај и при ме на. Кон цен
тра ци ја рас тво ра и за да ци са про цент ном кон цен тра ци јом.

Ко ло ид ни рас тво ри – осо би не, об ли ци и при ме на. Емул зи је – 
осо би не и зна чај емул зи о них си сте ма у из ра ди пре па ра та.

Вр сте емул зи ја и њи хо ва дер ма то ло шка свој ства.
Су спен зи је – по де ла, осо би не и на чин из ра де.
Ко зме тич ки пре па ра ти као су спен зи о ни об ли ци.
Аеро со ли – осо би не и зна чај у са вре ме ној про из вод њи пре па

ра та за не гу и де ко ра ци ју ко се и ко же.
Оста ли об ли ци пре па ра та – екс трак тив ни пре па ра ти, аро ма

тич не во де, пра шко ви и па сте.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА ЛИЧ НУ ХИ ГИ ЈЕ НУ (8)

Са пу ни – са став, вр сте, на чин из ра де, ме ха ни зам деј ства и об
ли ци.

То а лет ни са пу ни (теч ни и чвр сти). 
Шам по ни – вр сте, са став, об ли ци, деј ство и при ме на. 
Пре па рат за су во пра ње ко се – са став деј ства. 
Пре па ра ти за ку па ње – вр сте, са став и при ме на. 
Ко мер ци јал ни пре па ра ти и њи хо ви ефек ти.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА НЕ ГУ И ДЕ КО РА ЦИ ЈУ КО СЕ (16)

Гра ђа, хе миј ски са став и осо би не дла ке.
Пре па ра ти за не гу ко се – по де ла, са став, об ли ци и при ме на.
Пре па ра ти за учвр шћи ва ње ко се – ла ко ви за ко су, ехо то но ви, 

ге ло ви и пе не – са став, деј ство и при ме на.
Пре па ра ти за он ду ла ци ју ко се – вр сте, осо би не и ме ха ни зам 

деј ства.
Пре па ра ти за бо је ње ко се – при вре ме не и трај не бо је за ко су, 

бе ље ње ко се.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА НЕ ГУ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ФУНК ЦИ ЈА КО ЖЕ (14)

Ко жа – функ ци је и ти по ви.
Си ро вин ски са став – ма сна фа за: при род не и син те тич ке ма сти, 

уља, во ско ви, фос фо ли пи ди, ма сни ал ко хо ли, си ли кон ске ма сти.
Во де на фа за – пре чи шће на во да, аро ма тич не во де, бор на во да. 
Пре па ра ти за чи шће ње ко же – вр сте, осо би не, об ли ци и деј

ство (кре мо ви, ад сорп тив ни пре па ра ти и ло си о ни). 
То ни ци за не гу ко же. 
Емо ли јент не кре ме (ма сне и хи дрант не). 
Ко зме тич ке ма ске и па ко ва ња.



ПРЕ ПА РА ТИ ЗА ЗА ШТИ ТУ И ПРИ КРИ ВА ЊЕ НЕ ДО СТА ТА КА 
НА КО ЖИ (6)

Пре па ра ти за за шти ту од сун че вог зра че ња. 
Пре па ра ти за убр за но там ње ње ко же. 
Се бо ро ич на ко жа и ње на не га – пре па ра ти. 
Пре па ра ти за бе ље ње ко же. 
Пре па ра ти за пи линг ко же.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА ДЕ КО РА ТИВ НУ  
КО ЗМЕ ТИ КУ – ШМИН КА (21)

Пу де ри – по де ла, си ро вин ски са став, осо би не, деј ство и об ли ци.
Пу де ри за ли це (то ни ра ни и не то ни ра ни).
Ру же ви за ли це – ру ме ни ла – вр сте, об ли ци.
Ру же ви за усне – са став, из ра да, об ли ци и при ме на; по ма де 

за уста.
Де ко ра тив ни пре па ра ти за очи – сен ке – по де ла, са став, осо

би не.
Пре па ра ти за тре па ви це – ма ска ре и обр ве – кре о ни. 
Пре па ра ти за по ста вља ње ве штач ких тре па ви ца. 
Пре па ра ти за трај ну шмин ку – са став, об ли ци, на чин деј ства 

и при ме на
Пре па ра ти за сли ка ње те ла „body art” – об ли ци, по сто ја ност).
Де ко ра тив не ма ске.
Пре па ра ти за сцен ски на ступ, те ле ви зи ју и филм – ка рак те ри

сти ке, са став, об ли ци и по сто ја ност.
Пре па ра ти за днев ну и ве чер њу шмин ку – раз ли ке, са став 

пре па ра та деј ство и об ли ци.
Пре па ра ти за не гу и де ко ра ци ју нок ти ју – ла ко ви за нок те.

МИ РИ СНЕ МА ТЕ РИ ЈЕ (5)

По јам, осо би не и зна чај ми ри сних ма те ри ја. 
При род ни и син те тич ки ми ри си.
Етар ска уља – осо би не, до би ја ње и по де ла пре ма на чи ну деј ства.
Пар фе ми и ко лоњ ске во де – са став, при ме на. Ми ри сне ком по

нен те у ко зме тич ким пре па ра ти ма.

ПРЕ ПА РА ТИ СА НАЈ ЧЕ ШЋИМ АЛЕР ГЕ НИМ  
СВОЈ СТВИ МА (3)

Сен зи би ли шу ћа свој ства си ро ви на ви со ког и ни ског рН и 
дру гих ко зме тич ких си ро ви на као алер ге на.

Кон тро ла ква ли те та ко зме тич ких пре па ра та.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

По зна ва ње пре па ра та је на став ни пред мет ко ји пред ста вља 
осно ву у оспо со бља ва ње сцен ских ма ске ра и вла су ља ра за струч но 
оба вља ње про фе си о нал них за да та ка.

Са др жај пред ме та је ве о ма за хва лан за при ме ну ра зно вр сних 
на став них ме то да и об ли ка ра да са уче ни ци ма ко ји би би ли у функ
ци ји усва ја ња на став них са др жа ја, од ни воа оба ве ште но сти, раз у
ме ва ња, при ме не у кон крет ној си ту а ци ји, до фор ми ра ња струч но
кри тич ног ста ва и спо соб но сти вред но ва ња соп стве ног зна ња.

Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од ви ја у скла ду са прин
ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве са стал ним 
упу ћи ва њем на од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та, ис ку ства уче ни ка 
или мо гу ће про фе си о нал не си ту а ци је.

С тим у ве зи, пре по ру ка је да се у го ди шњем и опе ра тив ним 
пла но ви ма ра да, ка ко за пр ви, та ко и за дру ги раз ред, пред ви де 
по се те сај мо ви ма ко зме ти ке и пре зен та ци ја ма ко зме тич ких сред
ста ва, на кон ко јих би се са уче ни ци ма мо гла ре а ли зо ва ти ана ли за 
при ку пље ног ма те ри ја ла и пре зен то ва них са др жа ја кроз ди ску си
ју, из но ше ње и ар гу мен то ва ње соп стве ног ми шље ња, по сма тра ње 
про бле ма из раз ли чи тих по зи ци ја, из ра дом по стер пре зен та ци ја.

За да ва њем јед но став ни јих ис тра жи вач ких за да та ка, ко ји би се 
ре а ли зо ва ли у па ру, гру пи или тим ски, уче ни ци би би ли у при ли ци 
да са мо стал но при ку пља ју, уре ђу ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту ју по
дат ке и за кључ ке. По се бан ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што 
он омо гу ћа ва оспо со бља ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу.

Си му ла ци јом кон крет них про блем ских про фе си о нал них си
ту а ци ја уче ни ци ће би ти у при ли ци да ком би но ва њем прет ход них 
те о риј ских и прак тич них зна ња и соп стве них ис ку ста ва с но вим 
зна њи ма и ис ку стви ма ре ша ва ју про блем, из два ја ју ре ле вант не по
дат ке за ње го во ре ша ва ње, про на ла зе раз ли чи та ре ше ња за исти 
про блем, по ста вља ју пи та ња и про це њу је ре ше ња дру гих уче ни ка. 
По ве зи ва њем те о риј ских са др жа ја са прак тич ном на ста вом обез
бе ди ће се лак ше, бр же и ква ли тет ни је усва ја ње зна ња.

Пред ло жен је ори јен та ци о ни број ча со ва за ре а ли за ци ју на
став них те ма и у пр вом и у дру гом раз ре ду, а на став ник их са мо
стал но рас по ре ђу је по ти пу и пла ни ра опе ра тив ним пла но ви ма 
ра да. При то ме, по треб но је во ди ти ра чу на о ни во и ма обра зов но
вас пит них зах те ва (оба ве ште но сти, раз у ме ва ња и при ме не) ко ји ће 
се по ста ви ти уче ни ци ма у са вла ђи ва њу на став них са др жа ја. 

У из ра ди опе ра тив ног пла на за дру ги раз ред тре ба ло би пред
ви де ти од ре ђе ни број ча со ва за об на вља ње са др жа ја на у че них у пр
вом раз ре ду чи ме би се по сти гао тран сфер зна ња на са др жа је истог 
и срод них пред ме та, а по себ но у де лу прак тич не при ме не зна ња.

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва
ку ак тив ност уче ни ка по треб но је аде кват но вред но ва ти. Уче ни ке, 
та ко ђе, тре ба оспо со бља ва ти и под сти ца ти да про це њу ју соп стве
ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као и на пре дак дру
гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ДЕРМАТОЛОГИЈА

(Образовни профил: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пред ме та осно ве дер ма то ло ги је је сти ца ње 
основ них зна ња о гра ђи, функ ци ји и за шти ти ко же и усва ја ње 
основ них пој мо ва пој мо ва о па то ло шким про ме на ма на ко жи са ко
ји ма ће се уче ни ци су сре та ти у про фе си о нал ном ра ду.

Задаци на ста ве пред ме та осно ве дер ма то ло ги је су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна ња о гра ђи, функ ци ји и за шти ти ко же;
– усво је основ не пој мо ва о па то ло шким про ме на ма на ко жи, 

уме ју да их пре по зна ју и раз ли ку ју;
– бу ду оспо со бље ни да про це њу ју мо гу ће ри зи ке за ко жу услед 

при ме не раз ли чи тих пре па ра та за тре ти ра ње ко се, ко же и нок ти ју;
– фор ми ра ју од го вор ни од но са пре ма здра вљу и усво је основ

них зна ња о алер ги ја ма, иза зи ва чи ма алер ги ја, ре ак ци ја ма на алер
ге не и бу ду оспо со бље ни за њи хо во пре по зна ва ње;

– раз ви ју спо соб ност по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња, 
ана ли зи ра ња, за кљу чи ва ња;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним струч ним уса вр ша ва њем.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД (1)

Пред мет из у ча ва ња дер ма то ве не ро ло ги је и њен зна чај за 
обра зов ни про фил.

СТРУК ТУ РА И ФУНК ЦИ ЈЕ КО ЖЕ (9)

Ма кро скоп ски из глед и ти по ви ко же. Ми кро скоп ска струк ту
ра ко же.

Епи дерм – гра ђа, ка рак те ри сти ке у ве зи са ло ка ли за ци јом и 
уло ге.

Дерм и хи по дерм – гра ђа и уло ге.
Ад нек си ко же. Лој не и зној не жле зде – гра ђа и функ ци је. Са

став и фи зи о ло шки зна чај ло ја и зно ја.
Дла ка – струк ту ра, осо би не, вр сте дла ке, раст и сме на дла ке, 

три хо грам, функ ци је дла ке. Ути цај ен до ге них и ег зо ге них фак то ра 
на раст дла ке.

Но кат – струк ту ра, раст, ути цај ен до ге них и ег зо ге них фак то ра 
на раст нок та и функ ци је нок та.



Функ ци је ко же – ме ха нич ко пот пор на, за штит на, иму но ло
шка, тер мо ре гу ла ци о на, ен до кри но ло шка, ме та бо лич ка, ре спи ра
тор на, сен зор на, со ци јал ноеко ном ска и сек су ал на.

ПА ТО ЛО ШКЕ ПРО МЕ НЕ НА КО ЖИ – ЕФЛО РЕ СЦЕН ЦИ ЈЕ (4)

Ефло ре сцен ци је – по јам и по де ла (пре ма ме ха ни зму на стан ка 
и у од но су на ни во ко же).

Ефло ре сцен ци је у ни воу ко же. Ефло ре сцен ци је из над ни воа 
ко же. Ефло ре сцен ци је ис под ни воа ко же.

ЕРИ ТЕ МА ТО ЗНЕ И ЕРИ ТЕ МО СКВА МО ЗНЕ ДЕР МА ТО ЗЕ (4)

Ери те ми – по јам, по де ла (пре ма ме ха ни зму на стан ка, на 
осно ву узро ка ко ји је усло вио на ста нак ери те ма и пре ма рас про
стра ње но сти).

Ге не ра ли зо ва ни ак тив ни ери те ми – ег зан те ми, по де ла (ви ру
сни и ег зан те ми иза зва ни ле ко ви ма).

Ре ги о нал ни ери те ми – по де ла пре ма узроч ним фак то ри ма 
(ери те ми ме ха нич ког по ре кла, ери те ми иза зва ни фи зич ким, хе миј
ским и би о ло шким аген си ма).

Псо ри ја за – ери те мо сква мо зна дер ма то за.

ОБО ЉЕ ЊА ЛОЈ НИХ И ЗНОЈ НИХ ЖЛЕ ЗДА (4)

Обо ле ња лој них жле зда – се бо ста за и се бо ре ич ни дер ма ти тис.
Ac ne vul ga ris – ети о ло ги ја, ме ха ни зам на стан ка, кли нич ке 

фор ме и ле че ње.
Ro sa cea – ети о ло ги ја, кли нич ка сли ка и ле че ње.
Обо ле ња екри них и апо кри них зној них жле зда – по де ла 

(кван ти та тив ни и ква ли та тив ни по ре ме ћа ји лу че ња зно ја, mi li a ria).

ОБО ЉЕ ЊА ДЛА КЕ – ТРИ ХО ЗЕ (8)

На след не и сте че не бо ле сти ста бљи ке дла ке.
Аб нор мал но сти у бо ји ко се.
Хи пер три хо за – по де ла, хир зу ти зам.
Ало пе ци ја – де фи ни ци ја ће ла во сти, по де ла.
Ан дро ген ска ало пе ци ја – ети о ло ги ја, кли нич ка сли ка и ле че ње.
Alo pe cia are a ta – ети о ло ги ја, кли нич ка сли ка и ле че ње. Ди фу

зна ало пе ци ја (ан дро ген ски и те ло ген ски ефлу ви јум). Тра у мат ске 
нео жил не ало пе ци је (три хо ти ло ма ни ја, ко зме тич ке ало пе ци је и за
де сне тра у мат ске ало пе ци је).

Ожил не ало пе ци је (при мар не и се кун дар не ожил не ало пе ци је).
Тран спла та ци ја ко се.

ОБО ЉЕ ЊА НОК ТИ ЈУ – ОНИ ХО ЗЕ (2)

Раз вој не ано ма ли је нок ти ју, ин фек ци је нок ти ју, оште ће ња 
нок ти ју иза зва на фи зич ким и хе миј ским аген си ма, они хо зе ко је 
пра те дру ге дер ма то зе, про ме не нок ти ју код уну тра шњих обо ле ња.

АЛЕР ГИЈ СКЕ ДЕР МА ТО ЗЕ (3)

Алер гиј ске ре ак ци је ко же.
Ур ти ка ри ја – по јам, по де ла (иму но ло шке и не и му но ло шке ур

ти ка ри је).
Кон такт ни алер гиј ски дер ма ти тис – ек цем.

ВИ РУ СНЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ КО ЖЕ (3)

Обо ле ња иза зва на ху ма ним па пи ло ма ви ру сом – бра да ви це. 
Обо ле ња иза зва на хер пес ви ру си ма: Her pes sim plex, Her pes zo ster

БАК ТЕ РИЈ СКЕ ИН ФЕК ЦИ ЈЕ КО ЖЕ (3)

Пи о дер ми је – по јам и по де ла.
Стреп то кок не ин фек ци је ко же: im pe ti go con ta gi o sa, ecthyma 

an gu lus и in fec ti on sus.
Ста фи ло кок не ин фек ци је ко же: im pe ti go bu lo sa, fol li cu li tis, fu

run ku lus и car bun cu lus.

ГЉИ ВИЧ НА ОБО ЉЕ ЊА КО ЖЕ (5)

По вр шне ми ко зе: Pityri a sis ver si co lor и tri ho mi ko za. 
Дер ма то фи ти је ка пи ли ци ју ма и бра де.
Дер ма то фи ти је те ла, ин тер три ги но зних пре де ла, сто па ла и 

нок ти ју.
Кан ди ди ја за.

ПА РА ЗИ ТАР НА ОБО ЉЕ ЊА КО ЖЕ (2)

Ска би јес и пе ди ку ло за.

ТУ МО РИ КО ЖЕ (3)

Не ву си (пиг мент ни и ва ску лар ни).
Бе ниг ни ту мо ри ко же – ка рак те ри сти ке и кли нич ке фор ме. 
Ма лиг ни ту мо ри – ка рак те ри сти ке, кли нич ке фор ме и ма лиг

ни ме ла ном.

ОБО ЉЕ ЊА ПЕ РИ ФЕР НИХ ВЕ НА (2)

Вен ска тром бо за и вен ски ва ри ко зи те ти. 

ОШТЕ ЋЕ ЊА КО ЖЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ СПОЉ НИМ  
ФАК ТО РИ МА (3)

Ме ха нич ки фак то ри (жуљ и кур је око). Фи зич ки фак то ри 
(ути цај сун ца на ко жу, фо то ти по ви ко же, за штит на сред ства, ефек
ти UV зра че ња на ко жу).

БО ЛЕ СТИ КО ЈЕ СЕ ПРЕ НО СЕ СЕК СУ АЛ НИМ ПУ ТЕМ (4)

Syphi lis
Go no rr ho ea, AIDS.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

На став ни пред мет осно ве дер ма то ло ги је пру жа уче ни ци ма 
зна ња ко ја су нео п ход на у њи хо вом про фе си о нал ном ра ду. Са др
жај но је кон ци пи ран та ко да је уоч љи ва ко ре ла ци ја са струч ним 
пред ме ти ма као што су: осно ве ана то ми је и фи зи о ло ги је, по зна
ва ње ма те ри ја ла, хи ги је на са пр вом по мо ћи и прак тич на на ста ва 
са тех но ло ги јом ра да. С об зи ром да уче ни ци већ по се ду ју основ
на зна ња из тих обла сти пре по ру чу је се на став ни ку да, на ро чи то 
у опе ра тив ном, ме сеч ном пла ни ра њу пред ви ди оне на чи не ра да и 
на став на сред ства ко ја ће та зна ња про ши ри ти, про ду би ти и учи
ни ти упо тре бљи вим. Ми сли се, пре све га, на ко ри шће ње ин тер
ак тив них ме то да на ста ве и уче ња (са мо стал но, у па ру, гру пи или 
тим ски) чи ме ће се обез бе ди ти вер ти кал на по ве за ност на став них 
са др жа ја а уче ни ци раз у ме ти са др жај пред ме та као део све о бу
хват ног струч ног обра зо ва ња и про фе си о нал ног оспо со бља ва ња.

На став на сред ства ко ја ће то ме до при не ти мо гу би ти: на став ни 
фил мо ви, цр те жи, при пре мље не пре зен та ци је бо га те фо то гра фи ја ма 
здра ве ко же, про ме на на ко жи ко је пред ста вља ју па то ло шке по ре ме
ћа је као и про ме не ко је на ста ју под ути ца јем штет них деј ста ва аге на
са ко ји се на но се или ко ји су при сут ни у то ку из во ђе ња про це ду ре. 

Од по себ ног зна ча ја ће би ти под сти ца ње уче ни ка да, кроз за
да ва ње при ме ра из прак се, раз ли ку ју здра ва и па то ло шка ста ња 
ко же, са гле да ју сво ју уло гу и од го вор ност у про фе си о нал ном ра
ду, пред ви де мо гу ће гре шке у по сту па њу и њи хо ве по сле ди це по 
здра вље ко же, ди ску ту ју, раз ме њу ју ми шље ња, из но се ар гу мен те, 
до но се за кључ ке. Све су ово ујед но и ак тив но сти кроз ко је на став
ник кон ти ну и ра но пра ти и вред ну је рад сва ког уче ни ка и оце њу је у 
скла ду са Пра вил ни ком о оце њи ва њу.

ПСИХОЛОГИЈА

(Образовни профили: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР ) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве пси хо ло ги је је да до при не се фор ми ра њу зре ле, 
од го вор не, со ци ја ли зо ва не и асер тив не осо бе, да пру жи по др шку 
раз во ју ком пе тен ци ја зна чај них за рад и да љи про фе си о нал ни раз
вој кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о основ ним ка рак те ри сти
ка ма пси хич ког жи во та и по на ша ња чо ве ка, фор ми ра ње пра вил них 
ста во ва и овла да ва ње со ци јал ним ве шти на ма.

Задаци на ста ве пси хо ло ги је су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна њи ма о пси хич ким про це си ма, осо би на

ма, ста њи ма и њи хо вом ма ни фе сто ва њу у по на ша њу;
– раз у ме ју пси хич ки жи вот осо бе као це ли ну ме ђу соб но по

ве за них про це са, ста ња и осо би на; 
– раз у ме ју ве зу ко ја по сто ји из ме ђу по на ша ња осо бе и лич но

сти и си ту а ци је;



– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са и уна пре
де ко му ни ка циј ске ве шти не; 

– стек ну зна ња о пси хо ло шким ка рак те ри сти ка ма ко ри сни ка 
ко је су зна чај не за пру жа ње услу га;

– раз ви ју ста во ве ко ји ува жа ва ју пси хо ло шке ка рак те ри сти ке 
ко ри сни ка; 

– раз ви ју про фе си о нал ну ети ку и по што ва ње ко ри сни ка без 
дис кри ми на ци је по би ло ком кри те ри ју му; 

– раз у ме ју кон цепт мен тал ног здра вља и зна чај пре вен ци је, 
уна пре де здра ве жи вот не сти ло ве и при ме њу ју их сва ко днев ном 
жи во ту; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 

– раз ви ју став о нео п ход но сти стал ног струч ног уса вр ша ва ња 
и отво ре но сти за про ме не;

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не кри тич ког ми шље ња 
при до но ше њу од лу ка и ре ша ва њу про бле ма у про фе си о нал ном 
ра ду и сва ко днев ном жи во ту.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IV РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

УВОД 

ПРЕД МЕТ, ГРА НЕ И МЕ ТО ДЕ ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ 

Пред мет, те о риј ски и прак тич ни за да ци пси хо ло ги је. Пси хо
ло ги ја као си стем на уч них ди сци пли на. Од нос пси хо ло ги је и дру
гих на у ка.

Ме то де и тех ни ке пси хо ло шких ис тра жи ва ња.

РАЗ ВИ ТАК ПСИ ХИЧ КОГ ЖИ ВО ТА 

Чу ла, нер вни си стем и жле зде са уну тра шњим лу че њем.
Раз вој пси хич ког жи во та по је дин ца, чи ни о ци раз во ја (на сле

ђе, сре ди на и лич на ак тив ност).
Пе ри о ди раз во ја (де тињ ство, адо ле сцен ци ја, зре лост, ста рост).

ПСИ ХИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ; ОСО БИ НЕ; СТА ЊА 

ОПА ЖА ЊЕ И ПА ЖЊА 

Опа жа ње – опа жај и осет, дра жи (вр сте и праг), ути цај ис ку
ства и мо ти ва ци је.

Опа жа ње бо ја и про фе си о нал ни зна чај пер цеп тив них спо соб
но сти; опа жа ње ле пог и ру жног.

По ре ме ћа ји опа жа ња – илу зи је и ха лу ци на ци је.
Па жња. Чи ни о ци и осо би не, обим па жње.

УЧЕ ЊЕ, ПАМ ЋЕ ЊЕ, ЗА БО РА ВЉА ЊЕ 

По јам и вр сте уче ња. Сти ца ње мо тор них ве шти на. 
Пси хо ло шки усло ви успе шног уче ња. Стра те ги је упра вља ња 

про це сом уче ња. 
Пам ће ње и за бо ра вља ње, об ли ци и ква ли та тив не про ме не 

пам ће ња, узро ци и кри ву ља за бо ра вља ња; оне мо гу ће на ре про дук
ци ја.

МИ ШЉЕ ЊЕ И ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НЕ СПО СОБ НО СТИ 

По јам ми шље ња. Ми шље ње као схва та ње од но са. Уло га зна
ња и ис ку ства у ми шље њу. Ми са о ни про цес.

Вр сте ми шље ња. Ре а ли стич ко и има ги на тив но ми шље ње. 
Кон вер гент но и ди вер гент но ми шље ње. 

Ства ра лач ко ми шље ње. Ток и фа зе.
Кри тич ко ми шље ње. По јам и зна чај кри тич ког ми шље ња у 

ра ду са стран ка ма.
По јам ин те ли ген ци је. Струк ту ра ин те лек ту ал них спо соб но

сти. Ме ре ње ин те лек ту ал них спо соб но сти. Раз вој ин те лек ту ал них 
спо соб но сти. Ум на за о ста лост.

ЕМО ЦИ ЈЕ 

По јам и вр сте – пре ма са др жа ју и сло же но сти.
Емо ци о нал но по на ша ње и из ра жа ва ње емо ци ја; пер цеп ци ја и 

пре по зна ва ње емо ци ја.
Ор ган ске про ме не при емо ци ја ма и пси хо со мат ска обо ље ња.
Зна чај емо ци ја за мен тал но здра вље. Стрес. Ре а го ва ње на 

стрес. 

МО ТИ ВА ЦИ ЈА

По јам и вр сте мо ти ва. Хи је рар хи ја мо ти ва. Со ци ја ли за ци ја би
о ло шких по тре ба, лич ни, дру штве ни и мо ти ви ин те лек ту ал ног ра да. 

Кон флик ти и фру стра ци ја, по јам и вр сте, ре а го ва ње на кон
флик те и фру стра ци је. 

Од брам бе ни ме ха ни зми. 

ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊА, СТА ВО ВИ И ВРЕД НО СТИ 

Ин те ре со ва ња, ста во ви и вред но сти – по јам и зна чај. Фор ми
ра ње, ме ња ње и одр жа ва ње ста во ва и вред но сти. Де ло ва ње ста во
ва и вред но сти на пси хич ке про це се и по на ша ње. Мо ти ва ци о ни 
ка рак тер ин те ре со ва ња, ста во ва, вред но сти. Пред ра су де и сте ре о
ти пи – по јам, вр сте и функ ци ја. Ка рак те ри сти ке пред ра су да и сте
ре о ти па у де лат но сти пру жа ња лич них услу га. 

ЛИЧ НОСТ

ПО НА ША ЊЕ КАО ИЗ РАЗ ОСО БИ НА ЛИЧ НО СТИ 

По јам лич но сти. До след ност, је дин ство и осо бе ност по на ша
ња осо ба. 

СТРУК ТУ РА ЛИЧ НО СТИ 

Лич ност као ор га ни за ци ја осо би на. По јам цр те (дис по зи ци
је), син дро ма и ти па лич но сти.

Струк ту рал на под руч ја лич но сти: тем пе ра мент, ка рак тер, 
спо соб но сти, те ле сне осо би не. Пси хо ло шки про фил лич но сти. 
Свест о се би.

РАЗ ВОЈ ЛИЧ НО СТИ 

По јам раз во ја лич но сти и со ци ја ли за ци ја лич но сти. Чи ни о ци 
раз во ја. Иден ти тет и ин те гри тет лич но сти. Зре ла лич ност.

Пси хо ло шке ка рак те ри сти ке лич но сти кроз жи вот не ци клу се.

ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ ДУ ШЕВ НОГ ЖИ ВО ТА И ПО НА ША ЊА 

По ре ме ћај пси хич ког жи во та (по јам, вр сте).
Мен тал но здра вље и пси хо ло шка пре вен ци ја пси хич ких бо ле сти. 

ОСО БА У СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ИН ТЕР АК ЦИ ЈИ

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА 

Ко му ни ка ци о ни про цес, вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја.
Из во ри не спо ра зу ма у ко му ни ка ци ји и њи хо во пре ва зи ла же ње.
Пси хо ло шки аспек ти ко му ни ка ци је са стран ка ма при пру жа

њу лич них услу га.
Асер тив но по на ша ње.

ГРУ ПА 

Струк ту ра и ди на ми ка гру пе (груп ни про це си и груп не нор ме).
Опа жа ње дру гих осо ба, за ко ни то сти, гре шке, зна чај пр ве им

пре си је. 

ЕЛЕ МЕН ТИ ПСИ ХО ЛО ГИ ЈЕ РА ДА

ОСО БИ НЕ ЛИЧ НО СТИ И СПОЉ НИ ФАК ТО РИ  
УСПЕ ШНО СТИ НА ПО СЛУ 

Осо би не лич но сти и спољ ни фак то ри (кри ву ља учин ка, од
мор – умор) ко ји ути чу на успе шност на по слу.

Спо соб но сти и осо би не лич но сти зна чај не за за ни ма ња у де
лат но сти лич них услу га.



ПСИ ХО ЛО ШКА ОСНО ВА ПО НА ША ЊА ПРЕ МА  
КО РИ СНИ КУ ЛИЧ НИХ УСЛУ ГА 

Пси хо ло шке ка рак те ри сти ке ко ри сни ка – мо ти ва ци ја, уз раст, 
тип лич но сти, при пад ност гру пи.

Од нос пре ма ко ри сни ци ма, ува жа ва ње, ства ра ње по ве ре ња, 
по моћ при од лу чи ва њу за вр сту услу ге, при хва та ње ко ри сни ка, во
ђе ње раз го во ра, ре а го ва ње на ре кла ма ци је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Са др жај овог про гра ма чи ни ре пре зен та ти ван, али и ве о ма се
лек ти ван узо рак из обла сти пси хо ло ги је са ко јим се уче ни ци по пр ви 
пут су сре ћу у свом шко ло ва њу. Он је та ко са ста вљен да уз од го ва ра
ју ћу ме то до ло ги ју ра да са уче ни ци ма тре ба да обез бе ди оства ре ње 
ши ро ко по ста вље ног ци ља пред ме та и де фи ни са них број них за да
та ка ко ји се од но се, ка ко на сти ца ње функ ци о нал них зна ња и овла
да ва ње ве шти на ма, та ко и на фор ми ра ње ста во ва и вред но сти. Уче
ни ци са тим за да ци ма тре ба да бу ду упо зна ти јер ће им то пру жи ти 
ја сни ју сли ку о пред ме ту као и на чи ну на ко ји се ре а ли зу је.

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став ник, 
при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де са
др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и 
овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул
тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на ча со ви ма 
пси хо ло ги је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та 
ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
из раз ли чи тих из во ра.

Мно ги пси хо ло шки пој мо ви из про гра ма се по ја вљу ју у скло
пу раз ли чи тих те ма што омо гу ћа ва њи хо во ме ђу соб но по ве зи ва
ње. На тај на чин се њи хо во зна че ње про ду бљу је, а пси хич ки жи вот 
и по на ша ње осо бе пред ста вља на хо ли стич ки на чин, као сло же на 
ин тер ак тив на це ли на.

Ква ли тет на ста ве и оства ре ње број них за да та ка пред ме та се 
обез бе ђу је уса гла ша ва њем са др жа ја са од го ва ра ју ћим ме то дич ким 
ак тив но сти ма, стал ном раз ме ном ин фор ма ци ја, на во ђе њем при ме
ра и ука зи ва њем на при ме ну. Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од
ви ја у скла ду са прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке 
на ста ве са стал ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та 
и ис ку ства уче ни ка.

У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма
ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, 
кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор
ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. 

За под сти ца ње уче нич ких ак тив но сти из у зет но су ва жна пи та
ња ко ја им се по ста вља ју. Она би тре ба ло да бу ду уна пред при пре
мље на, са све шћу шта се њи ма же ли по сти ћи у од но су на ци ље ве 
и за дат ке пред ме та, ја сна, зах тев на али не и су ви ше ком пли ко ва на, 
по те жи ни раз ли чи та да би под ста кла уче шће ве ћег бро ја уче ни ка. 

Пи та ња до би ја ју пун сми сао уко ли ко су пра ће на од го ва ра ју
ћом по врат ном ин фор ма ци јом од стра не на став ни ка али и дру гих 
уче ни ка. По врат на ин фор ма ци ја мо же би ти но во пи та ње, па ра фра
зи ра ње, по хва ла, упу ћи ва ње на но ве из во ре ин фор ма ци ја. Она до
при но си оства ре њу мно гих за да та ка, под сти ца њу са мо по у зда ња 
уче ни ка, њи хо вог уче шћа у ра ду и мо ти ви са њу за пред мет. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју. 

Пси хо ло ги ја има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих на став
них пред ме ти ма и по себ но са ак тив но сти ма у окви ру прак тич не 
на ста ве. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо
гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 
Прак тич на на ста ва је до бра при ли ка да уче ни ци пре по зна ју и, у 
не кој ме ри, при ме њу ју зна ња и ве шти не сте че не на ча со ви ма пси
хо ло ги је, о че му мо гу на ре дов ним ча со ви ма раз ме ни ти ис ку ство.

ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА

(Образовни профил: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве је сти ца ње основ них зна ња о исто риј ском раз
во ју по зо ри шта и сти ца ње функ ци о нал них зна ња о кре и ра њу ма
ски за ра зно вр сне ме диј ске фор ме. 

Задаци пред ме та су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о раз во ју по зо ри шне умет но сти кроз ве ко ве, 

о сцен ској умет но сти, ко сти ми ма, ма ска ма, раз гра на то сти по зо ри
шних фор ми и оста лих сцен ских ме ди ја кроз исто ри ју;

– упо зна ју на чин кре и ра ња исто риј ске ма ске, у до го во ру са 
ре ди те љем, сце но гра фом, ко сти мо гра фом и оста лим са рад ни ци ма 
у пред ста ви;

– ана ли зи ра ју фи зи о но ми ју и ка рак тер исто риј ског ли ка, пре
зен ту ју сво је иде је и обра зло же их вер бал но или пи са но;

– са мо стал но про на ла зе, сор ти ра ју и ко ри сте ин фор ма ци је из 
раз ли чи тих из во ра;

– бу ду оспо со бље ни за са мо стал ни и тим ски рад;
– фор ми ра ју на ви ку пра ће ња кул тур них ма ни фе ста ци ја и 

пред ста ва пу тем раз ли чи тих ме ди ја и бу ду мо ти ви са ни да по се ћу ју 
по зо ри шта, кон цер те, мод не ре ви је 

– раз ви ју од го во ран од нос пре ма очу ва њу здра вља, рад не и 
жи вот не сре ди не;

– бу ду мо ти ви са ни за це ло жи вот но про ши ри ва ње и про ду
бљи ва ње сте че них зна ња и уме ња;

– по ве жу и при ме не сте че на зна ња и уме ња у дру гим на став
ним пред ме ти ма, сва ко днев ном жи во ту и бу ду ћем за ни ма њу.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IV РАЗ РЕД 
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

УВОД НИ ДЕО (2)

По јам по зо ри шта. По јам дра ме.

КО РЕ НИ ПО ЗО РИ ШТА (2)

Пра и скон ски еле мен ти. По зо ри ште при ми тив них на ро да.

ПО ЗО РИ ШТЕ СТА РЕ ГРЧ КЕ (4)

На ста нак по зо ри шта. Мит о бо гу Ди о ни су, ма ска и ко стим.

ПО ЗО РИ ШТЕ СТА РОГ РИ МА (5)

На ста нак и раз вој. Сце на, ма ска и ко стим. Ко ме ди ја, пан то
ми ма.

СРЕД ЊЕ ВЕ КОВ НО ПО ЗО РИ ШТЕ (5)

Мим, жон гле ри, оп се на ри. Ли тур ги је. Мо ра ли те ти. Ми сте ри
је. Со ти је. Фар се.

РЕ НЕ САН СНО ПО ЗО РИ ШТЕ (10)

Из во ђе ње и по др жа ва ње ан тич ке ко ме ди је и тра ге ди је. Па сто
ра ла. Ре не сан сна ко ме ди ја. Ко ме ди ја дел ар те са основ ним ка рак
те ри сти ка ма и ти пич ним ли ко ви ма.

КО ЛА И ДВО РИ ШНА УМЕТ НОСТ У ЗЛАТ НОМ ВЕ КУ (4)

При ли ке у Ен гле ској. На чин при ка зи ва ња пред ста ва пу ту ју
ћих гру па.

ШЕК СПИ РО ВО ВЕ ЛИ КО ГЛУ МИ ШТЕ (5)

Ка рак те ри сти ке ели за бе ти ног по зо ри шта. При ли ке и из глед 
по зо ри шта у ко јем се ства рао В. Шек спир. В. Шек спир – би о гра
фи ја и де ла.

ФРАН ЦУ СКИ ТЕ А ТАР 17. ВЕ КА (8)

При ли ке у фран цу ском по зо ри шту. Фран цу ска ко ме ди ја. Ж. 
Б. Мо ли јер – жи вот и де ло.



ПО ЗО РИ ШТЕ 18. ВЕ КА (8)

Сен ти мен тал на ко ме ди ја. Гра ђан ска тра ге ди ја. Гол до ни је ва 
ре фор ма ко ме ди ја дел ар те. По пу лар ност опе ре.

ПО ЗО РИ ШТЕ РО МАН ТИ ЗМА (8)

Фи ло зо фи ја. Сце на, ко стим, ло кал на бо ја.

ГРА ЂАН СКО ПО ЗО РИ ШТЕ 19. ВЕ КА (4)

Ка рак те ри сти ке гра ђан ске дра ме и ле синг.

РЕ А ЛИ ЗАМ (8)

Ка рак те ри сти ке и фи ло зо фи ја. Сце на и ко стим у ре а ли зму.

НА ТУ РА ЛИ ЗАМ И ПСИ ХО ЛО ШКИ РЕ А ЛИ ЗАМ (2)

При ли ке у Фран цу ској и Ан то ан. При ли ке у Ру си ји. Ста ни
слав ски. Сце на и ко стим.

МО ТИ ВИ И ОБ ЛИ ЦИ ИС ТОЧ ЊАЧ КЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ (2)

Фи ло зо фи ја и на чин игре. Сце на и ко стим. Спе ци фич но сти 
ма ске.

СИМ БО ЛИ ЗАМ И УМЕТ НОСТ РЕ ЖИ ЈЕ (5)

Фи ло зо фи ја – сце на и ко стим (њи хо ве ка рак те ри сти ке). А. 
Апи ја, Г. Крејг.

ПО ЗО РИ ШТЕ И ПО ЛИ ТИЧ КА БОР БА (5)

При ли ке у Не мач кој. Б. Брехт – жи вот и де ло. Сце на, ко стим 
и на чин игре у еп ском те а тру.

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ СЦЕН СКОГ ПРО СТО РА (3)

При ли ке у мо дер ном те а тру. Сце на и ко стим и ма ска. на чин 
игре у мо дер ном по зо ри шту до да на шњих да на.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам ски са др жа ји пред ме та су та ко осми шље ни да ће њи
хо ва ре а ли за ци ја омо гу ћи ти уче ни ци ма да лак ше спо зна ју и раз
у ме ју да на шње по зо ри ште као и да оства ре за дат ке ко ји им бу ду 
за да ти у про фе си о нал ном ра ду. 

Нео п ход но је ус по ста ви ти ко ре ла ци ју са дру гим на став ним 
обла сти ма, као што су: књи жев ност, исто ри ја, исто ри ја умет но сти, 
сцен ска шмин ка. Мо ти ви са ти уче ни ке да са мо стал но по ве зу ју са
др жа је про гра ма са са др жа ји ма срод них пред ме та чи ме се обез бе
ђу је вер ти ка ла и хо ри зон тал на по ве за ност и упо тре бљи вост зна ња.

На став ни ку се пре по ру чу је да већ у фа зи пла ни ра ња и при
пре ма ња на ста ве пред ви ди при ме ну ак тив них ме то да ра да и пре
ци зно де фи ни ше за дат ке, ко ји ће се ре а ли зо ва ти ра дом уче ни ка у 
па ру, гру пи или тим ски. При из ла га њу са др жа ја те жи ште тре ба да 
бу де на ли ков ним ком по нен та ма по зо ри шне пред ста ве. За да ва ње 
јед но став ни јих ис тра жи вач ких за да та ка, уче ни ци би би ли у при
ли ци да при ку пља ју, уре ђу ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту ју по дат ке 
и за кључ ке. По се бан ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што он 
омо гу ћа ва оспо со бља ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу, раз
ви ја ње са мо стал но сти у пре зен то ва њу ре зул та та и вр шњач ко уче
ње. Та ко ђе, нео п ход но је под сти ца ње уче ни ка да из ра жа ва ју сво је 
ми шље ње и вер ба ли зу ју сво је до жи вља је, ко мен та ри шу, упо ре ђу ју, 
уоча ва ју, са мо стал но про на ла зе, си сте ма ти шу и ко ри сте ин фор ма
ци је из раз ли чи тих из во ра (струч на ли те ра ту ра, ча со пи си, ин тер
нет, уџ бе ни ци). 

По стиг ну ће и на пре до ва ње уче ни ка се кон ти ну и ра но пра ти, 
вред ну је се сва ка ак тив ност уче ни ка на сва ком ча су – ква ли тет 
усво је них зна ња, ак тив ност у груп ном и тим ском ра ду, уче шће ре
а ли за ци ји про јект них и ис тра жи вач ких за да та ка, из ра ди пре зен та
ци ја, ана ли зи кон крет них про бле ма, уче шће у ди ску си ји, до но ше
њу за кљу ча ка и сл. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти 
да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме
та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћи ар гу мен та ци ју.

КЊИГОВОДСТВО
(Образовни профили: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ пред ме та књи го вод ства је пру жа ње основ них зна ња из 
обла сти књи го вод ства, од но сно упо зна ва ње по тре бе и на чи на во
ђе ња књи го вод стве не еви ден ци је са по себ ним освр том на за ко ни
то сти ко је вла да ју у на чи ну и ор га ни за ци ји књи го вод ства у окви ру 
делат но сти лич них услу га.

Циљ књи го вод ства је да, у скла ду са оп штим ци ље ви ма на
ста ве, до при не се раз во ју ком плет не лич но сти уче ни ка, ка ко у 
обра зов ном, та ко и у вас пит ном сми слу. То под ра зу ме ва усва ја ње 
на став ног са др жа ја књи го вод ства са на уч ног аспек та уз исто вре
ме но, раз ви ја ње пси хо фи зич ких спо соб но сти уче ни ка на са знај
ном и пси хо мо тор ном пла ну.

Циљ књи го вод ства је упо зна ва ње са за кон ским про пи си ма и 
основ ним прин ци пи ма во ђе ња књи го вод стве не еви ден ци је.

Циљ књи го вод ства је упо зна ва ње уче ни ка са основ ним пој
мо ви ма ор га ни за ци је по сло ва ња, но си о ци ма по слов них ак тив
но сти, по тре бом и на чи ном во ђе ња књи го вод стве не еви ден ци је, 
сред стви ма по сло ва ња, усло ви ма за успе шно по сло ва ње, утвр ђи
ва ње ре зул та та по сло ва ња, ис пу ња ва ње оба ве за пре ма дру штве ној 
за јед ни ци.

Задаци су:
– сти ца ње зна ња о основ ним књи го вод стве ним пој мо ви ма;
– сти ца ње пред ста ве о: књи го вод стве ним до ку мен ти ма, на

чи ну и по ступ ку еви ден ци је сред ста ва у од го ва ра ју ћим по слов ним 
књи га ма, о тро шко ви ма и из ра чу на ва њу це не про из во да (услу га);

– фи нан сиј ским аспек ти ма по сло ва ња, утвр ђи ва њу ре зул та та 
по сло ва ња и ме ре њу успе шно сти ре зул та та по сло ва ња;

– са мо о це њи ва ње и про це на ра да; по рез и си стем об ра чу на 
по ре за;

– зна чај и ор га ни за ци ја фи нан сиј ске кон тро ле, еле мен ти и 
ана ли за по слов ног пла на;

– раз ви ја ње сми сла за тач но си сте ма тич но и уред но во ђе ње 
по слов них књи га и књи го вод стве них до ку ме на та;

– овла да ва ње тех ни ком пра вил ног по пу ња ва ња и ко ри шће ња 
књи го вод стве них до ку ме на та и по слов них књи га;

– овла да ва ње тех ни ком пра вил не еви ден ци је нов ча них сред
ста ва у бла гај ни и на жи ро ра чу ну;

– овла да ва ње тех ни ком пра вил не еви ден ци је на бав ке и тро
ше ња ма те ри ја ла, основ них сред ста ва и сит ног ин вен та ра;

– сти ца ње пред ста ве о зна ча ју уго вор них и ду жнич ко по ве ри
лач ких од но са, са освр том на зна чај тр жи шне ори јен та ци је у по
сло ва њу;

– овла да ва ње тех ни ке пра вил не еви ден ци је ду жнич ко по ве
ри лач ких од но са;

– сти ца ње зна ња о по ка за те љи ма успе шно сти по сло ва ња и 
до но ше ња од го ва ра ју ћих по слов них од лу ка;

– сти ца ње зна ња о по тре би ана ли зе тр жи шта и по слов ног 
окру же ња, ра ди пред у зи ма ња кон крет них ак ци ја за што успе шни је 
по сло ва ње;

– сти ца ње по треб ног зна ња о еле мен ти ма, са др жа ју и струк
ту ри по слов ног (би знис) пла на и уло зи књи го вод ства у са ста вља
њу и ана ли зи по слов ног пла на;

– сти ца ње зна ња о по тре би и на чи ну спро во ђе ња фи нан сиј ске 
кон тро ле и из вр ша ва њу оба ве за пре ма дру штве ној за јед ни ци;

– раз ви ја ње на ви ка за пе дант но, пре ци зно и тач но во ђе ње 
књи го вод стве не еви ден ци је и об ра ду до ку мен та ци је.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IV РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, од но сно 60 ча со ва го ди шње)

УВОД У КЊИ ГО ВОД СТВО (6)

Но си о ци по сло ва ња:
– при вред на дру штва као основ ни но си о ци при вре ђи ва ња;
– оста ли но си о ци при вре ђи ва ња;
– за нат ске рад ње и за нат ске за дру ге.



По јам и за да ци књи го вод ства; нор ма тив но ре гу ли са ње књи
го вод стве не еви ден ци је.

Про сто књи го вод ство и основ не еви ден ци је про стог књи го
вод ства.

Књи го вод стве на еви ден ци ја у окви ру де лат но сти лич них 
услу га.

По слов ни (би знис) план као оквир за от по чи ња ње по сло ва
ња: по јам и ка рак те ри сти ке.

Уло га књи го вод ства у са ста вља њу по слов ног пла на.

СРЕД СТВА И НА ЧИН ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊА СРЕД СТА ВА (4)

Сред ства: по јам, по де ла и ка рак те ри сти ке. Обез бе ђи ва ње 
сред ста ва: соп стве ни и ту ђи из во ри фи нан си ра ња.

Ше мат ски при каз сред ста ва и из во ра сред ста ва кроз књи гу 
ин вен та ра и би ланс ста ња.

При мер за са ста вља ње би лан са ста ња и књи ге ин вен та ра.

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НА ДО КУ МЕН ТА И ПО СЛОВ НЕ КЊИ ГЕ (6)

По јам и по де ла књи го вод стве них до ку ме на та.
Са др жај, кон тро ла и чу ва ње књи го вод стве них до ку ме на та.
Књи го вод стве не ис пра ве – до ку мен та у про стом књи го вод ству.
Про пи са не књи ге фи нан сиј ског књи го вод ства: днев ник и 

глав на књи га, и по моћ не књи ге.
Про пи са не по слов не књи ге у про стом књи го вод ству. При ме

ри за по пу ња ва ње и са ста вља ње по је ди них до ку ме на та.
При ме ри по слов них књи га и књи го вод стве них ис пра ва.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА БЛА ГАЈ НИЧ КОГ ПО СЛО ВА ЊА (4)

По јам и вр сте бла гај ни. 
Бла гај нич ка до ку мен та ци ја. 
На чин бла гај нич ког по сло ва ња. 
Бла гај нич ка еви ден ци ја.
При мер за еви ден ци ју бла гај нич ког по сло ва ња кроз књи гу 

бла гај не и уз при ме ну бла гај нич ке до ку мен та ци је.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ПО СЛО ВА ЊА ПРЕ КО ЖИ РОРА ЧУ НА (4)

Жи рора чун: по јам, отва ра ње и зна чај. 
Ин стру мен ти плат ног про ме та.
Еви ден ци ја на осно ву из во да и ин стру ме на та плат ног про ме та.
Од нос бла гај нич ког и жи рал ног по сло ва ња. 
При мер за еви ден ци ју на жи рора чу ну уз ко ри шће ње ин стру

ме на та плат ног про ме та.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА МА ТЕ РИ ЈА ЛА (4)

По јам, вр сте и це не ма те ри ја ла.
До ку мен та ци ја у ве зи са на бав ком и тро ше њем ма те ри ја ла. 
Еви ден ци ја на бав ке и тро ше ња ма те ри ја ла. 
При мер за еви ден ци ју на бав ке и тро ше ња ма те ри ја ла у ма га

цин ском и ма те ри јал ном књи го вод ству.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОБА ВЕ ЗА И ПО ТРА ЖИ ВА ЊА (4)

По јам по ве ри ла ца и до ба вља ча. 
По јам ду жни ка и ку па ца.
Зна чај уго вор них и ду жнич ко по ве ри лач ких од но са. 
До ку мен та ци ја у од но си ма из ме ђу ду жни ка и по ве ри ла ца. 
Еви ден ци ја у књи зи ду жни ка и књи зи по ве ри ла ца. 
При мер за еви ден ци ју у књи зи ду жни ка и по ве ри ла ца са од

го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ОСНОВ НИХ СРЕД СТА ВА И СИТ НОГ  
ИН ВЕН ТА РА (4)

По јам, по де ла и вред но сти основ них сред ста ва. 
Ка рак те ри сти ке сит ног ин вен та ра.
Еви ден ци ја основ них сред ста ва и сит ног ин вен та ра: књи га 

основ них сред ста ва, кар то те ка основ них сред ста ва, књи га основ
них сред ста ва и сит ног ин вен та ра.

При мер за еви ден ци ју основ них сред ста ва и сит ног ин вен та ра.

ИН ВЕН ТАР (4)

По јам, циљ и за да ци ин вен та ри са ња. 
Ор га ни за ци ја ин вен та ри са ња.
Утвр ђи ва ње бру то и не то имо ви не и ре зул та та по сло ва ња 

пред у зе ћа у про стом књи го вод ству.
При мер за утвр ђи ва ње бру то и не то имо ви не и ре зул та та по

сло ва ња пред у зе ћа у про стом књи го вод ству.

ТРО ШКО ВИ ПО СЛО ВА ЊА (4)

По јам и по де ла рас хо да и тро шко ва.
Ма те ри јал ни тро шко ви.
Тро шко ви за ра да: бру то и не то пла те.
Оста ли тро шко ви по сло ва ња: тро шко ви сред ста ва за рад, ре

жиј ски тро шко ви.
Утвр ђи ва ње це не ко шта ња и це не услу га. 
Раз ли ка из ме ђу це не ко шта ња и про дај не це не.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА (6)

Уку пан при ход: по јам, на чин сти ца ња и рас по де ле; фак то ри 
ко ји ути чу на оства ри ва ње укуп ног при хо да.

До бит: по јам, утвр ђи ва ње и рас по де ла; ви си на до би ти као по
ка за тељ успе шно сти по сло ва ња.

Би ланс успе ха –та бе лар ни при каз рас хо да и при хо да и ре зул
та та по сло ва ња.

Књи га при хо да и рас хо да – при каз при хо да и рас хо да у про
стом књи го вод ству.

Пра ће ње, ме ре ње и упо ре ђи ва ње ре зул та та по сло ва ња.
Са мо о це њи ва ње и про це на ра да.
Узро ци успе ха и не у спе ха и пред у зи ма ње кон крет них ак ци ја. 
При мер за са ста вља ње би лан са успе ха и ме ре ње успе шно сти 

по сло ва ња.

ПО СЛОВ НИ (БИ ЗНИС) ПЛАН (4)

Еле мен ти, струк ту ра и са др жај би знис пла на. 
Ка ко при сту пи ти из ра ди би знис пла на. Пре зен та ци ја по слов

ног (би знис) пла на.

ОСНО ВЕ ПО РЕ СКОГ СИ СТЕ МА (3)

По јам и вр сте по ре за. 
Циљ опо ре зи ва ња. 
Си стем об ра чу на по ре за.

ФИ НАН СИЈ СКА КОН ТРО ЛА (3)

По јам и за да ци кон тро ле.
Кон тро ла до ку ме на та и кон тро ла еви ден ци је по слов них про

ме на.
Кон тро ла фи нан сиј ског по сло ва ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам књи го вод ства се ре а ли зу је у окви ру де лат но сти лич
них услу га у тре ћем раз ре ду обра зов ног про фи ла му шки и жен ски 
фри зер и пе ди кир и ма ни кир и у че твр том раз ре ду обра зов ног про
фи ла сцен ски ма скер и вла су лар.

На ста ва књи го вод ства се оства ру је у окви ру не дељ ног фон да 
ча со ва у то ку це ле на став не го ди не са по два ча са не дељ но, од но
сно 60 ча со ва го ди шње. Има ју ћи у ви ду да уче ни ци не ма ју прет
ход на зна ња, ни ти се овај про грам мо же ко ре ла тив но ве за ти мно го 
са дру гим про грам ским са др жа ји ма (осим ин фор ма ти ке, ма те ма
ти ке и не ких дру штве них пред ме та), нео п ход но је у оства ри ва њу 
про гра ма, нај пре са те о риј ског аспек та, об ра ди ти пој мо ве, ка те го
ри је и за ко не, па их он да књи го вод стве но об ра ди ти. Об ра ду но вог 
гра ди ва тре ба оства ри ти са око 60 % ча со ва, а пре о ста ле ча со ве 
пла ни ра ти за по на вља ње, утвр ђи ва ње, ве жбе и си сте ма ти за ци ју 
пре ђе ног на став ног са др жа ја. При ре а ли за ци ји про гра ма тре ба ко
ри сти ти ори ги нал на до ку мен та кад год је то мо гу ће (књи го вод
стве не кар ти це, књи го вод стве на до ку мен та: при зна ни це, уплат ни
це, вир ма не, ра чу не, фак ту ре, из вод бан ке и дру го), као и по слов не 
књи ге, пла но ве и дру го.



У окви ру пр ве на став не те ме Увод у књи го вод ство, уче ни ке 
тре ба ин фор ми са ти о уло зи и зна ча ју књи го вод стве не еви ден ци
је, а по себ но о ме сту и уло зи ко ју она има у окви ру де лат но сти 
лич них услу га. По себ но тре ба обра ти ти па жњу на нор ма тив но ре
гу ли са ње књи го вод стве не еви ден ци је уоп ште и по себ но у окви ру 
про стог књи го вод ства и при ме ни од го ва ра ју ћих по слов них књи га 
и до ку ме на та. Та ко ђе уче ни ке упо зна ти са основ ним ка рак те ри сти
ка ма при вред них дру шта ва, као основ ним но си о ци ма при вре ђи
ва ња, вр ста ма при вред них дру шта ва, осни ва њем и по чет ком ра да. 
По ред при вред них дру шта ва, уче ни ци тре ба да на у че ка рак те ри
сти ке за нат ских рад њи, по себ но у окви ру де лат но сти лич них услу
га, осни ва њем, сти ца њем пра ва на рад. У ве зи са тим, а у скла ду 
са ак ту ел ним по на ша њем на тр жи шту украт ко об ра ди ти основ не 
ка рак те ри сти ке по слов ног (би знис) пла на као окви ра за от по чи ња
ње по сло ва ња у са вре ме ним усло ви ма. У овом де лу би знис план 
са мо пој мов но об ра ди ти јер ће о ње му би ти ви ше ре чи у по себ ном 
одељ ку ко ји се од но си на по слов ни (би знис) план. Ов де би знис 
план по ме ну ти у ве зи са књи го вод стве ном еви ден ци јом.

У окви ру на став не те ме Сред ства и на чин обез бе ђи ва ња сред
ста ва, уче ни ци тре ба да на у че ка рак те ри сти ке по слов них сред ста
ва и на ко ји на чин да до ђу до по треб них сред ста ва за по сло ва ње. 
По ред соп стве них из во ра фи нан си ра ња (фон дов ских) по себ но 
об ра ди ти кре дит но фи нан си ра ње, као је дан од нај че шћих на чи на 
сти ца ња по треб них сред ста ва за по сло ва ње. Та ко ђе да ти при каз 
књи ге ин вен та ра и би лан са ста ња.

У окви ру ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја књи го вод стве на 
до ку мен та и по слов не књи ге уче ни ци тре ба да се упо зна ју са вр
стом, са др жа јем, по пу ња ва њем, кон тро лом и на чи ном ко ри шће ња 
књи го вод стве них до ку ме на та. Уче ни ке упо зна ти, та ко ђе, са про пи
са ним књи га ма ко је се во де у фи нан сиј ском књи го вод ству по ме то
ди двој ног књи го вод ства и по слов ним књи га ма ко је су про пи са не 
за за нат ске де лат но сти. На ча со ви ма ве жби из вр ши ти прак тич ну 
при ме ну до ку ме на та пу тем ори ги нал них обра за ца.

У окви ру на став них те ма ко је об ра ђу ју нов ча на сред ства, уче
ни ци тре ба да са вла да ју основ не пој мо ве и прак тич но при ме не зна ње 
ко је се од но си на еви ден ци ју нов ча них сред ста ва у бла гај ни и на жи
рора чу ну (код бла гај не је по жељ но по ме ну ти зна чај во ђе ња и ко ри
шће ња фи скал них ка са). Уче ни ке ин фор ми са ти и упу ти ти на на чин и 
по сту пак при отва ра њу жи рора чу на. Тре ба, та ко ђе, ше мат ски при ка
за ти кре та ње до ку мен та ци је из ме ђу бла гај не, жи рора чу на и рад ње.

У окви ру ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја еви ден ци је ма те
ри јал ног по сло ва ња, уче ни ци тре ба да на у че и прак тич но при ме не 
сте че на зна ња о на бав ци по треб ног ма те ри ја ла, чу ва њу и ко ри шће
њу, као и кре та њу по треб не до ку мен та ци је.

У окви ру ре а ли за ци је про грам ског са др жа ја на став не те ме 
Еви ден ци ја оба ве за и по тра жи ва ња, по ред уоби ча је ног по ступ ка 
еви ден ци је, тре ба по себ но ин си сти ра ти на ус по ста вља њу ко рект
них по слов них ду жнич ко по ве ри лач ких од но са, уз при ме ну свих 
пра ви ла и про пи са ко ји се ја вља ју код ус по ста вла ња ду жнич копо
ве ри лач ких од но са на тр жи шту.

Код еви ден ци је основ них сред ста ва, по себ но об ра ди ти део 
ко ји се од но си на вред но сти основ них сред ста ва. Ту об ра ди ти 
по јам амор ти за ци је и на чин об ра чу на. Код Еви ден ци је основ них 
сред ста ва по себ но по ме ну ти књи гу основ них сред ста ва и сит ног 
ин вен та ра ко ја се при ме њу је у еви ден ци ји за нат ских рад њи. У ве
зи са тим у на став ку про грам ског са др жа ја об ра ђу је се део гра ди
ва ко ји об у хва та ин вен тар и ор га ни за ци ју ин вен та ри са ња. Ово је 
по себ но зна чај но да уче ни ци са вла да ју, ка ко би на пра ви ли раз ли
ку из ме ђу књи го вод стве ног и ствар ног ста ња и књи же ња раз ли ке. 
Уче ни ци ма скре ну ти па жњу на зна чај ин вен та ри са ња ра ди утвр
ђи ва ња бру то и не то имо ви не ка ко би се утвр дио ре зул тат по сло ва
ња у про стом књи го вод ству.

Код тро шко ва по сло ва ња, уче ни ци нај пре тре ба да раз мо тре 
и ана ли зи ра ју тро шко ве по сло ва ња са раз ли чи тих ста но ви шта: 
пре ма еле мен ти ма у про це су ра да, пре ма но си о ци ма, пре ма ме
сту на стан ка, пре ма струк ту ри и др. За тим да на осно ву ана ли зе 
тро шко ва, а пу тем од го ва ра ју ћег по ступ ка уче ни ци об ра де по сту
пак за утвр ђи ва ње це не ко шта ња про из во да и услу ге и на осно ву 
ана ли зе оства ре них тро шко ва раз мо тре еко но мич ност по сло ва ња. 
Та ко ђе уче ни ци тре ба да на пра ве раз ли ку из ме ђу це не ко шта ња и 
про дај не це не.

У ве зи са на став ком про грам ског са др жа ја, а у окви ру на став
не те ме ре зул та ти по сло ва ња, уче ни ци тре ба да са вла да ју на чи не 
оства ри ва ња и при ка зи ва ња укуп не за ра де (при хо да) и укуп них 
тро шко ва по сло ва ња кроз књи гу при хо да и рас хо да и би ланс успе
ха, ка ко би се утвр дио и при ка зао ре зул тат по сло ва ња. Уче ни ке 
тре ба упо зна ти са ка те го ри ја ма до би ти (про фи та), и фак то ри ма ко
ји ути чу на оства ре ње при хо да и до би ти, пра ће ња и упо ре ђи ва ња 
ре зул та та по сло ва ња и сте пе на успе шно сти у по сло ва њу, од но сно 
узро ке успе ха и не у спе ха у по сло ва њу. Са уче ни ци ма, та ко ђе, об
ра ди ти зна чај и ана ли зу тр жи шта, као основ ног ре гу ла то ра по сло
ва ња и као основ ног и нај ва жни јег из во ра ин фор ма ци ја од зна ча ја 
за пред у зи ма ња кон крет них ак ци ја ве за них за бу ду ће по сло ва ње. 
Ов де се ми сли на раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја у ве зи са по слов
ним окру же њем, ве ли чи ном тр жи шта, трен до ви ма на тр жи шту, 
кон ку рен ци јом, по тен ци јал ним кли јен ти ма, на сту пом на тр жи шту, 
мар ке тинг пла ном и мар ке тинг ак тив но сти ма.

У окви ру на став не те ме По слов ни (би знис) план, уче ни ке 
ин фор ми са ти о еле мен ти ма, струк ту ри, са др жа ју и основ ним ка
рак те ри сти ка ма би знис пла на. Код ре а ли за ци је ове на став не те ме 
уче ни ци ма за да ти у окви ру до ма ћег за дат ка да са ста ве би знис план 
и из вр ше пре зен та ци ју истог. Ово се мо же ре а ли зо ва ти на ни воу 
груп ног ра да.

Уче ни ке тре ба упо зна ти са пој мом по ре за и осно ва ма по ре ског 
си сте ма, као и по тре бом и на чи ном из вр ша ва ња ових оба ве за. Та ко ђе 
уче ни ци ма скре ну ти па жњу на раз ли ку из ме ђу по ре за и до при но са.

У окви ру ре а ли за ци је на став не те ме Фи нан сиј ска кон тро ла, 
уче ни ци тре ба да стек ну по треб на зна ња о оба ве зи, на чи ну оства
ри ва ња и ор га ни ма фи нан сиј ске кон тро ле, кон тро ли до ку ме на та, 
њи хо вој еви ден ци ји и кон тро ли укуп ног фи нан сиј ског по сло ва ња.

За ре а ли за ци ју про грам ског са др жа ја тре ба обез бе ди ти по
треб не ше ме и гра фи ко не (на при мер код кре та ња књи го вод стве них 
до ку ме на та, нов ча них сред ста ва и дру го). Та ко ђе од ре ђе ни део про
грам ског са др жа ја (на при мер код осни ва ња при вред них дру шта ва, 
за нат ских рад њи, ана ли зе по ре за, ана ли зе тр жи шта и др.) мо же се 
оства ри ти у ви ду ак тив не на ста ве (са мо стал но из ла га ње уче ни ка). 
То се од но си и на дру ге де ло ве гра ди ва где је са уче ни ци ма мо гу
ће ре а ли зо ва ти та кав вид на ста ве, би ло пу тем ин ди ви ду ал ног или 
груп ног ра да (као код са ста вља ња и ана ли зе би знис пла на). На ча
со ви ма ин си сти ра ти да уче ни ци ура де при ме ре за са ста вља ње књи
ге ин вен та ра и би лан са ста ња, при ме ре за еви ден ци ју нов ца, еви
ден ци ју ма те ри ја ла, оба ве зе и по тра жи ва ња основ них сред ста ва 
и сит ног ин вен та ра, утвр ђи ва ње бру то и не то имо ви не и об ра чун 
ре зул та та по сло ва ња, при ка зи ва ње при хо да и рас хо да и ре зул та та 
по сло ва ња струк ту ру и ана ли зу по слов ног пла на и дру го.

Про ве ру зна ња је по жељ но вр ши ти усме ним и пи сме ним пу
тем, пу тем пи са них за да та ка. На тај на чин би се про ве ри ла и прак
тич на при ме на сте че ног зна ња, а та ко ђе и при ме на основ них прин
ци па књи же ња (тач ност, уред ност, ажур ност, пра вил но ко ри шће ње 
до ку ме на та).

СЦЕНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ

(Образовни профил: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР)

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве је оспо со бља ва ње уче ни ка за кре и ра ње ма ски 
за по зо ри ште, филм и те ле ви зи ју. 

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– упо зна ју на чин кре и ра ња ма ски на осно ву кон цеп ци је ли ка 

из про чи та ног тек ста и до го во ра са ре ди те љем , ко сти мо гра фом, 
сце но гра фом и глум цем у по зо ри шту, на те ле ви зи ји и фил му;

– упо зна ју ма те ри ја ле и на чин из ра де раз ли чи тих ти по ва ма ски;
– раз ви ју ства ра лач ко ми шље ње, има ги на ци ју и ино ва тив

ност кроз раз ли чи те ли ков не, ди зај нер ске, про блем ске и про јект не 
за дат ке;

– бу ду оспо со бље ни да са мо стал но ура де идеј ну ски цу за ма
ску и да је ре а ли зу ју у ма те ри ја лу

– упо зна ју осо бе ност сцен ске шмин ке за дра му, ба лет, опе ру, 
опе ре ту, ва ри је те, цир кус, ка ба ре;

– раз ви ју од го во ран од нос пре ма очу ва њу здра вља, рад не и 
жи вот не сре ди не;

– бу ду оспо со бље ни за тим ски рад и са рад њу;



– раз ви ју свест о по тре би за пер ма нент ним обра зо ва њем и 
стек ну на ви ке за стал ним струч ним уса вр ша ва њем а у ци љу пре
у зи ма ња од го вор но сти за вла сти то уче ње и на пре до ва ње у про фе
си о нал ном ра ду. 

– по ве жу и при ме не сте че на зна ња и уме ња у дру гим на став
ним пред ме ти ма, сва ко днев ном жи во ту и бу ду ћем про фе си о нал
ном ра ду.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

УВОД У ПРЕД МЕТ (4)

Умет ност; при ме ње на умет ност; по зо ри шна умет ност; сцен
ска шмин ка.

ПО ЈАМ ПО ЗО РИ ШТА (30)

По јам по зо ри шта; где се и кад игра ју по зо ри шне пред ста ве; 
ко уче ству је у при пре ма њу по зо ри шне пред ста ве; ко игра у по зо
ри шној пред ста ви; ка ко се чи та текст. Сце но гра фи ја. Ко сти мо гра
фи ја. Вр сте по зо ри шта. Про фе си о нал но по зо ри ште. Ре пер то ар ско 
и про ду цент ско по зо ри ште.

ВИ ЗУ ЕЛ НЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ И ДИ ЗАЈН (30)

Филм – ви део – те ле ви зи ја. Ко му ни ка ци ја као услов за јед нич
ког жи во та. Про јек то ва ње упо треб них пред ме та.

Идеј но ре ше ње за: ко мад на ме шта ја; сце но гра фи ју; сцен ски 
ко стим; мод ни ко стим; рад ну уни фор му; ма ску; пла кат; ам блем; 
омот за књи гу; на кит.

ПРИ СТУП УМЕТ НИЧ КОМ ДЕ ЛУ (6)

На чин упо зна ва ња умет нич ког де ла: ли ков ног, по зо ри шног, 
филм ског, књи жев ног.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

2 ча са ве жби не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

УВОД У ПРЕД МЕТ (2)

По јам по зо ри шта

ПО ЗО РИ ШТЕ ЛУ ТА КА (10)

Теоријска настава:
– по јам игре – по јам лут ке и ње но ожи вља ва ње;
– об лик, по крет и њи хо во ожи вља ва ње;
– ма те ри ја ли за из ра ду лу та ка;
– рад на ли ков ном из ра зу лут ке. Фри зу ра, ко стим, ли ков но 

об ли ко ва ње про сто ра за лут ка сце ну.
Вежбе: лут кар ске тех ни ке – Ги њол; ма ри о не те; Ја ван ке; Бун

ра ку по зо ри ште.

СЕН КЕ И РУ КЕ (10)

Теоријска настава: су шти на по зо ри шта сен ки и ру ку и ње
го ве ка рак те ри сти ке; сцен ска игра ру ку, њен на ста нак и раз вој.

Вежбе: по став ка сце не за по зо ри ште сен ки ру ку и из ра да еле
ме на та за по зо ри ште сен ки.

ИГРА ПРЕД МЕ ТА И ЦР НО ПО ЗО РИ ШТЕ (10)

Теоријска настава: тран сфор ма ци ја пред ме та и њи хо
ва игра. Естра дан и функ ци ја од но са пред ме та – лут ке – глум ца. 
Основ не ка рак те ри сти ке цр ног по зо ри шта и њи хо ви нај ва жни ји 
пред став ни ци.

Вежбе: тран сфор ма ци ја пред ме та за игру на сце ни.

ПО ЗО РИ ШТЕ ЗА ДЕ ЦУ (10)

Теоријска настава: по зо ри ште за де цу – ко игра и ко ме.
Вежбе: ма ска и ко стим за по зо ри ште за де цу.

МА ЛО ПО ЗО РИ ШТЕ (8)

Теоријска настава: по јам ма лог по зо ри шта – ко игра и ко ме.
Вежбе: ма ска и ко стим за пред ста ву ма лог по зо ри шта.

ВР СТЕ ПО ЗО РИ ШТА (30)

Теоријска настава: дра ма, по јам и на ста нак; ко ме ди ја, по
јам, на ста нак, ка рак те ри сти ке; Тра ге ди ја, по јам, ка рак те ри сти ке.

Вежбе: идеј но ре ше ње за ма ску ве за но за од ре ђе ни драм ски 
текст; идеј но ре ше ње ма ске за ко ме ди ју; идеј но ре ше ње ве за ну за 
тра ге ди ју; ба лет: по јам; исто риј ски пре глед ка рак те ри сти ке. Идеј
но ре ше ње ма ске и ко сти ма за ба лет ску пред ста ву. 

Опе ра – по јам. Исто риј ски раз вој – ка рак те ри сти ке.
Вежбе: идеј но ре ше ње ма ске за опер ску пред ста ву. 
Опе ре та – по јам. Исто риј ски раз вој – ка рак те ри сти ке. 
Вежбе: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску за опе рет ску пред

ста ву.
Ка ба ре – по јам. раз вој и ка рак те ри сти ке ка ба реа. 
Вежбе: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску за ка ба рет ску пред

ста ву.
Ва ри је те – по јам и ка рак те ри сти ке. 
Вежбе: из ра да идеј ног ре ше ња за ко стим и ма ску за пред ста

ву ва ри је теа.
Мју зикл – по јам и ка рак те ри сти ке. 
Вежбе: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску за мју зикл.
Цир кус – по јам. Исто риј ски раз вој и ка рак те ри сти ке. 
Вежбе: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску за пред ста ву у цир

ку су.
Филм – по јам и исто риј ски раз вој. Спе ци фич ност из ра де ма

ске и шмин ка ње за филм.
Вежбе: из ра да идеј ног ре ше ња и ре а ли за ци ја ма ске и ко сти ма 

за филм.
Телевизија – по јам и ка рак те ри сти ке те ле ви зиј ског ме ди ја. 

Исто риј ски раз вој. Спе ци фич ност из ра де ма ски за те ле ви зи ју.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IV РАЗ РЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње 

2 ча са ве жби не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

УВОД У ПРЕД МЕТ (2)

По јам по зо ри шта. Вр сте по зо ри шта.

ИСТО РИ ЈА УМЕТ НО СТИ У ВЕ ЗИ СА ЛИ КОМ  
И ФИ ГУ РОМ (48)

Ко сти ми и фри зу ре кроз ве ко ве. Пра и сто ри ја. Ка рак те ри сти
ке и из глед ко сти ма и фри зу ре – усло ви жи во та.

Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску пра и сто риј ског до ба.
Еги пат – ка рак те ри сти ке и из глед ко сти ма, фри зу ре и шмин ке 

у Егип ту.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску Егип ћан ке
Грч ка – ка рак те ри сти ке из гле да ста рих Гр ка.
Ве жба: идеј но ре ше ње ма ске и ко сти ма Гр ка и Гр ки ње.
Рим – ка рак те ри сти ке обла че ња, шмин ка ња и че шља ња ста

рих Ри мља на.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску Ри мљан ке.
Сред њи век – ка рак те ри сти ке обла че ња и че шља ња у сред

њем ве ку
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску сред њег ве ка.
Ре не сан са – ка рак те ри сти ке обла че ња и че шља ња у ре не сан си.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску у до ба ре не сан се.
Ба рок – ка рак те ри сти ке обла че ња и че шља ња и шмин ке у ба ро ку.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску ба ро ка.
Ро ко ко – ка рак те ри сти ке обла че ња, шмин ка ња и че шља ња у 

ро ко коу.



Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску ро ко коа.
Ам пир – ка рак те ри сти ке обла че ња, шмин ка ња и че шља ња у 

пе ри о ду Ам пи ра.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску ам пир сти ла.
Би де ма јер – ка рак те ри сти ке обла че ња, шмин ка ња и че шља ња 

у би дер ма је ру.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску би дер ма је ра.
Пе ри од пр ве по ло ви не два де се тог ве ка – ка рак те ри сти ке 

обла че ња, шмин ка ња и че шља ња.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску пе ри о да пр ве по ло

ви не два де се тог ве ка.
Мо дер но до ба – ка рак те ри сти ке обла че ња, шмин ка ња и че

шља ња.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ко стим и ма ску мо дер ног до ба до 

да на шњих да на.

ЦР ТА ЊЕ ЖИ ВО ТИ ЊА (10)

Ма ске жи во ти ња зна чај не за по зо ри ште лу та ка, ма ло по зо ри
ште и по зо ри ште за де цу. Цр та ње ма ски за мач ку.

Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску мач ке.
Цр та ње ма ски за ми ша.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску ми ша.
Цр та ње ма ске за ме две да.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску ме две да.
Цр та ње ма ске за сло на.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску сло на.
Цр та ње ма ске за ла ва.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску ла ва.
Цр та ње ма ске за пти це.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску пти це.
Цр та ње ма ске за ри бе.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску ри бе.
Цр та ње ма ске за пса.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску пса.
Цр та ње ма ске за ажда ју.
Ве жба: идеј но ре ше ње за ма ску ажда је.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Про грам тре ба ре а ли зо ва ти у скла ду са прин ци пи ма ак тив
не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве са стал ним упу ћи ва њем на 
од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та, ис ку ства уче ни ка или мо гу ће про
фе си о нал не си ту а ци је. Пред ви ђе на је ре а ли за ци ја кроз те о ри ју и 
прак ти чан рад. Прак ти чан рад об у хва та рад од идеј не ски це, ма ске 
и ко сти ма до њи хо ве ре а ли за ци је на мо де лу. Уче ни ци тре ба са мо
стал но да ура де идеј не ски це и из ра де ма ске ка ко би упо зна ли ма те
ри ја ле и сред ства ко ја су им нео п ход на у кре и ра њу од ре ђе ног ли ка. 

Нео п ход но је под сти ца ти уче ни ке да уоча ва ју ве зу из ме ђу са др
жа ја пред ме та и дру гих срод них пред ме та ко је су већ из у ча ва ли или 
из у ча ва ју, ко ри сте сте че на зна ња, чи ме зна ња, ста во ви, вред но сти и ве
шти не сте че ни у окви ру на ста ве овог пред ме та до би ја ју ши ри сми сао 
и до при но се оства ри ва њу оп штих обра зов них и вас пит них ци ље ва.

Пре по ру чу је се на став ни ку да осми шља ва та кве на став не 
си ту а ци је у ко ји ма би уче ни ци би ли у при ли ци да при ку пља ју и 
уре ђу ју ин фор ма ци је, упо ре ђу ју, уоча ва ју, ана ли зи ра ју и пре зен ту
ју ин фор ма ци је и про дук те са мо стал ног ин ди ви ду ал ног или тим
ског ра да. У ту свр ху мо гу се ко ри сти ти на став ни об ли ци као што 
су рад у па ру или рад у гру пи а на став ник има за да так да упу ти 
уче ни ке на про на ла же ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих 
из во ра зна ња (струч не ли те ра ту ре, ча со пи са, ин тер не та, уџ бе ни ка 
и др.). По се бан ква ли тет ова квог на чи на ра да је сте што он омо гу
ћа ва оспо со бља ва ње уче ни ка за тим ски рад и са рад њу, раз ви ја ње 
са мо стал но сти у пре зен то ва њу ре зул та та и вр шњач ко уче ње. 

Да би се код уче ни ка под сти ца ла мо ти ви са ност за уче ње и 
за ин те ре со ва ност за са др жа је пред ме та од из у зет не је ва жно сти 
да се уче ни ци кон ти ну и ра но оба ве шта ва ју о ни воу и ква ли те ту 
усво је них са др жа ја и оспо со бље но сти за прак тич ну при ме ну зна
ња. Због то га је пра ће ње по стиг ну ћа и на пре до ва ња уче ни ка стал
ни за да та ка и оба ве за на став ни ка ко ји вред ну је сва ку ак тив ност 
уче ни ка на сва ком ча су – ква ли тет усво је них зна ња, ак тив ност у 
груп ном и тим ском ра ду, уче шће у ре а ли за ци ји про јект них и ис
тра жи вач ких за да та ка, из ра ди пре зен та ци ја, ана ли зи кон крет них 

про бле ма, уче шће у ди ску си ји, до но ше њу за кљу ча ка, ан га жо ва ње 
у прак тич ном ра ду. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти 
да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме
та, као и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћи ар гу мен та ци ју.

ОСНОВЕ ФРИЗУРЕ И ВЛАСУЉАРСТВА

(Образовни профил: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ из у ча ва ња пред ме та осно ви фри зу ре и вла су љар ства је да 
уче ни ци стек ну основ на струч на зна ња ба зи ра на на са вре ме ним до
стиг ну ћи ма, на у ке, тех но ло ги је и прак се и овла да ју: тех ни ка ма из во
ђе ња хи ги јен скоестет ске не ге ко се и ко си шта, из ра дом раз ли чи тих 
вр ста фри зу ра и тех но ло ги јом из ра де вла су љар ских пред ме та.

Задаци на ста ве су:
– сти ца ње зна ња о вр ста ма, упо тре би и на чи ну чу ва ња рад

них сред ста ва ка рак те ри стич них за под руч је ра да;
– овла да ва ње по ступ ци ма ру ко ва ња и ко ри шће ња при бо ра, 

апа ра та и пре па ра та;
– овла да ва ње по ступ ци ма пра ња и не го ва ња ко се и по ступ ци

ма пре па ри ра ња ко се и из ра де вла су љар ских пред ме та;
– сти ца ње прак тич них зна ња и овла да ва ње тех ни ка ма из во ђе

ња фри зер ских про це ду ра и фор ми ра ње по зи тив них струч ноетич
ких ста во ва и на ви ка у по на ша њу при ли ком оба вља ња про фе си о
нал них за да та ка;

– овла да ва ње по ступ ци ма спро во ђе ња са вре ме них про це ду ра;
– сти ца ње пра вил них рад них на ви ка и фор ми ра ње од го вор

но сти код уче ни ка за ква ли тет из вр ша ва ња про фе си о нал них за да
та ка;

– сти ца ње на ви ка за спро во ђе ње хи ги јен скотех нич ких ме ра 
за шти те на ра ду;

– раз ви ја ње и фор ми ра ње про фе си о нал не кул ту ре у оп хо ђе њу 
са стран ка ма и пру жа њу услу га;

– не го ва ње и раз ви ја ње сми сла за при хва та ње и при ме ну са
вре ме них до стиг ну ћа у стру ци.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I РАЗ РЕД 
(Те о риј ска на ста ва 1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње;  

Прак тич на на ста ва 4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње;  
Прак тич на на ста ва у бло ку 60 ча со ва го ди шње)

УВОД (8)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (4)

Под руч је ра да сцен ског ма ске ра и вла су ља ра у по гле ду исто
риј ског раз во ја стру ке.

Са вре ме на до стиг ну ћа у под руч ју ра да у XX ве ку па до да нас. 
Опис рад ног ме ста. 
Утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди ва.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (4 ча са)

Упо зна ва ње уче ни ка с рад ним ме стом сцен ског ма ске ра и 
вла су ља ра.

По де ша ва ње све тло сти и рад ног ме ста при ра ду.

ОДР ЖА ВА ЊЕ ХИ ГИ ЈЕ НЕ РАД НОГ МЕ СТА  
И ХИ ГИ ЈЕН СКОТЕХ НИЧ КА ЗА ШТИ ТА НА РА ДУ (10 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (2 ча са)

Вр сте и на чин при пре ме сред ста ва за одр жа ва ње хи ги је не 
про сто ра, при бо ра и ма те ри ја ла.

Са ни тар ни про пи си и дру ги про пи си за шти те на ра ду.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (8 ча са)

Сред ства за одр жа ва ње чи сто ће ала та, при бо ра и са ло на. 
Спро во ђе ње дез ин фек ци је и сте ри ли за ци је.



АПА РА ТИ, ИН СТРУ МЕН ТИ И МА ТЕ РИ ЈА ЛИ  
У ВЛА СУ ЉАР СТВУ (20 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (4 ча са)

Упо зна ва ње и пра вил но ру ко ва ње ала том. 
Вр сте и на чин ко ри шће ња апа ра та. 
Вр сте, свој ства и упо тре ба ма те ри ја ла. 
Утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди ва.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (16 ча са)

Пра вил но ру ко ва ње ала том и при бо ром. 
Пра вил но ру ко ва ње апа ра ти ма. 
Ру ко ва ње и одр жа ва ње рад них ма те ри ја ла.

ПРА ЊЕ И СУ ШЕ ЊЕ КО СЕ (15)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (3 ча са)

При пре ма ко се за пра ње и на но ше ње шам по на.
Тех ни ка пра ња и ис пи ра ње ко се.
Сред ства за пра ње се че не ко се и по ступ ци ра да.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (12 ча са)

Вр сте и на чин пра ња ко се на гла ви. 
При пре ма и пра ње се че не ко се. 
На чин пра ња вла су љар ских до да та ка.

СРЕД СТВА ЗА НЕ ГУ КО СЕ (6 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (2 ча са)

Сред ства за пра ње ко се. 
Сред ства за ре ге не ра ци ју ко се.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (4 ча са)

При пре ма ко се за ста вља ње ре ге не ра то ра и на но ше ње пре па
ра та на ко су.

УЧВР ШЋИ ВА ЧИ ЗА КО СУ (5 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (1 час)

Вр сте учвр шћи ва ча за ко су и њи хо ва при ме на.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (4 ча са)

Упо тре ба сред ста ва за учвр шћи ва ње ко се.

ПРЕ ПА РИ РА ЊЕ КО СЕ (МИ НИ ВАЛ) (34 ча са)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (6 ча со ва)

Утвр ђи ва ње ква ли те та, сте пе на оште ће но сти и деј ства пре па
ра та на ко су.

При пре ма за пре па ри ра ње ко се (пра ње и ши ша ње). 
Пра вил на по де ла ко се.
Пра вил но на но ше ње пре па ра та и тех ни ка на ви ја ња ко се. 
Не у тра ли за ци ја пре па ра та. Утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди ва.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (28 ча са)

Тех ни ка по де ле за хлад ну трај ну он ду ла ци ју. 
Тех ни ка по де ле за ми ни вал. 
На но ше ње пре па ра та и тех ни ка на ви ја ња ко се. 
Не у тра ли за ци ја пре па ра та.

ИЗ РА ДА ТА ЛА СА (40 ча са)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (4 ча са)

Из ра да та ла са пр сти ма, са и без раз дељ ка. 
Из ра да та ла са из ше сти ца, са и без раз дељ ка. 
Мар сел та ла си. 
Утвр ђи ва ње пре ђе ног гра ди ва.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (36 ча са)

При пре ма ко се за из ра ду та ла са пр сти ма, са и без раз дељ ка. 
Пра вил но фор ми ра ње та ла са пр сти ма са и без раз дељ ка.
Пра вил на по де ла ко се на гла ви за на ви ја ње ше сти ца, са и без 

раз дељ ка.
Пра вил но на ви ја ње ше сти ца на крат кој ко си. 
Пра вил но на ви ја ње ше сти ца на ду гач кој ко си (фран цу ске ше

сти це).
Иш че шља ва ње и фор ми ра ње та ла са из ше сти ца. 
При пре ма ко се за мар сел он ду ла ци ју. 
Из ра да мар сел та ла са и њи хо во укла па ње.

ОБ РА ДА ОД СЕ ЧЕ НЕ КО СЕ (16 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (4 ча са)

По ступ ци одва ја ња ко ре на од вр ха.
Гре бе на ње ко се, кла си ра ње ко се по ква ли те ту, бо ји и ду жи ни.
Ве зи ва ње кла си ра не ко се у сно пи ће (вла су љар ски чвор). 
Ме ли ра ње ко се и по ступ ци пре па ри ра ња.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (12 ча са)

При пре ма од се че не ко се за одва ја ње ко ре на од вр ха.
Из че шља ва ње ко се (гре бе на ње).
Кла си ра ње ко се по ква ли те ту, бо ји и ду жи ни.
Ве зи ва ње кла си ра не ко се.
Ме ли ра ње ко се.
Пре па ри ра ње од се че не ко се.

ИЗ РА ДА ТРЕ СА (21 час)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (5 ча со ва)

При пре ма тре сирра ма, ка ле мо ва и кон ца. 
При пре ма кар те че за рад. 
При пре ма ко се за рад.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (16 ча са)

На мо та ва ње кон ца на ка ле мо ве и по ста вља ње тре сирра ма. 
При пре ма ње и по ста вља ње ко се у кар те чу. 
Тре си ра ње ко се – јед но стру ки не мач ки уплет. 
Тре си ра ње ко се – дво стру ки не мач ки уплет.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ  
(60 ча со ва го ди шње)

Уве жба ва ње:
– тех ни ке пра ња ко се и упо тре бе пре па ра та за ре ге не ра ци ју 

ко се и из ра де фри зу ра;
– про це ду ра при пре ме ко се и из ра де хлад не трај не он ду ла ци је;
– из ра де та ла са.

II РАЗ РЕД 
(Прак тич на на ста ва 5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње;  

Прак тич на на ста ва у бло ку 30 ча со ва го ди шње)

ИЗ РА ДА ФРИ ЗУ РА ПО НА МЕ НИ (45 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
Вр сте на мен ских фри зу ра (днев на, кок тел, ве чер ња, фан та зи ја).

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (45 ча со ва)

Из ра да днев не фри зу ре на крат кој ко си.
Из ра да днев не фри зу ре на ду гач кој ко си.
Из ра да кок тел фри зу ре са до да ци ма ко ји је ка рак те ри шу.
Кре и ра ње ве чер ње фри зу ре и по ста вља ње укра са.

БО ЈЕ ЊЕ КО СЕ (50 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
Вр сте бо ја и пре ли ва за ни јан си ра ње ко се (фи зи кал не и биљ

не бо је) и њи хо ва при ме на.
Вр сте ок си да ци о них бо ја (од нос хи дро ге на и бо је) у за ви сно

сти од при род не ни јан се, ква ли те та и сте пе на оште ће но сти ко се.



Бо је ње се че не ко се ок си да ци о ним бо ја ма (од нос бо је и хи
дро ге на).

Бо је ње се че не ко се ани лин ским бо ја ма.
По ступ ци из бе ли ва ња ко се (из раст ка, це ле ду жи не, од се че не 

ко се).

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (50 ча со ва)

Ни јан си ра ње ко се сред стви ма за учвр шћи ва ње. 
Бо је ње ко се ко лор шам по ном. 
Бо је ње ко се бил ним бо ја ма.
При пре ма ко се за бо је ње из раст ка (од нос бо је и хи дро ге на у 

за ви сно сти од при род не ни јан се, ква ли те та и сте пе на оште ће но
сти ко се).

При пре ма ко се за бо је ње це ле ду жи не (од нос бо је и хи дро ге
на у за ви сно сти од при род не ни јан се, ква ли те та и сте пе на оште ће
но сти ко се).

По ступ ци бо је ња ко се с раз ли чи тим вр ста ма бо ја у раз ли чи те 
то но ве.

При пре ма и бо је ње се че не ко се (ани лин ским и ок си да ци о ним 
бо ја ма).

По ступ ци из бе љи ва ња це ле ду жи не ко се на гла ви. По ступ ци 
из бе љи ва ња од се че не ко се. Де ко ло ри за ци ја бо је не ко се.

ТЕХ НИ КА ИЗ РА ДЕ УПЛЕ ТА (20 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
Из ра да ен гле ског упле та и ње го ва при ме на. 
Из ра да хо ланд ског упле та и ње го ва при ме на. 
Из ра да кре па и ње го ва при ме на.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (20 ча со ва)

Из ра да ен гле ског упле та. 
Из ра да хо ланд ског упле та. 
Из ра да кре па.

КОР ДЛО ВА ЊЕ (25 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
При пре ма ала та, при бо ра и тре се за кор дло ва ње. 
Рад на кордл ма ши ни и за вр шна об ра да пле те ни це.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (25 ча со ва)

Мон ти ра ње кордл ма ши не, уши ва ње тре се на пан тли ку. 
Кор дло ва ње.
Из ра да за вр шног де ла пле те ни це (зво на).

КНИП ФА ЊЕ (35 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
Книп фа ња јед ним чво ром и ње го ва при ме на. 
Книп фа ње ду плим чво ром и ње го ва при ме на. 
Ма те ри ја ли на ко ји ма се вр ши книп фа ње. 
Смер и гу сти на книп фа ња.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (35 ча со ва)

При пре ма си ро ви на и ма те ри ја ла за книп фа ње. 
Книп фа ње јед ним чво ром и на чин др жа ња игле при ве зи ва њу 

ко се за од ре ђе ну вр сту ма те ри ја ла. 
Пра вил но ве зи ва ње чво ра.
Пра ви лан смер книп фа ња код бр ко ва, бра да, зу лу фа, обр ва, итд.
Книп фа ње ду плим чво ром и пра ви лан на чин ве зи ва ња ду плог 

чво ра.
Пра ви лан смер книп фа ња код пе ри ка, по лу пе ри ка, ту пеа, итд.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ 
(30 ча со ва го ди шње)

Уве жба ва ње:
– из ра де во де не олун да ци је;
– из ра де на мен ских фри зу ра;
– тех ни ке бо је ња ко се;
– из ра де тре са;
– кор дло ва ња пле те ни ца;
– тех ни ке книп фа ња.

III РАЗ РЕД 
(Те о риј ска на ста ва 1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње; 

Прак тич на на ста ва 6 ча со ва не дељ но, 210 ча со ва го ди шње;
Прак тич на на ста ва у бло ку 30 ча со ва го ди шње)

ЛЕ ПЉЕ ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ ВЉА СУ ЉАР СКИХ  
ДО ДА ТА КА (22 ча са)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (4 ча са)

Вр сте вла су љар ских до да та ка.
Ма те ри ја ли за ле пље ње вла су љар ских до да та ка.
Ле пље ње и одр жа ва ње вла су љар ких до да та ка.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (18 ча со ва)

При пре ма ма те ри ја ла за ле пље ње вла су љар ских до да та ка.
На чин ле пље ња вла су љар ских до да та ка.
На чин ски да ња и одр жа ва ња вла су љар ских до да та ка ко ји се 

ле пе.

ИЗ РА ДА ФРИ ЗУ РА ЗА КА РАК ТЕР НЕ ЛИ КО ВЕ (20 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (4 ча са)

Из ра да фри зу ра за раз ли чи те уз ра сте. 
Из ра де фри зу ра за раз ли чи те ра се.
Из ра да фри зу ра за ли ко ве из раз ли чи тих со ци јал них сре ди на. 
Из ра да фри зу ра ве за них за мод не трен до ве.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (16 ча со ва)

Из ра да де чи јих фри зу ра. 
Из ра да фри зу ра за ста ре осо бе. 
Из ра да афро фри зу ра.
Из ра да фри зу ра љу ди из ра зних со ци јал них сре ди на. 
Из ра да фри зу ра бо ле сних осо ба. 
Из ра да хи пи и панк фри зу ра.

ИЗ РА ДА РАЗ ДЕЉ КА И ЦВЕ ТА (22 ча са)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (2 ча са)

Вр сте раз де ља ка на вла су љар ским до да ци ма. 
Из ра да раз дељ ка там бу ри ра њем. 
Из ра да раз дељ ка тре сом.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (20 ча со ва)

Мон ти ра ње ра ма за там бу ри ра ње. 
По ста вља ње ти ло ва на рам за там бу ри ра ње. 
Упо тре ба игле за там бу ри ра ње. 
Там бу ри ра ње раз дељ ка.
Из ра да тре се за раз де љак хо ланд ским упле том.

ШИ ША ЊЕ (59 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (5 ча со ва)

При пре ма мо де ла, ала та и при бо ра за ши ша ње. 
Вр сте ши ша ња на мо де лу. 
Ши ша ње вла су љар ских до да та ка.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (54 ча са)

При пре ма за ши ша ње (по де ла ко се).
По ступ ци за пра вил но ши ша ње ко се на мо де лу.
По ступ ци за пра вил но ши ша ње пе ри ка.
По ступ ци за пра вил но ши ша ње вла су љар ских до да та ка.

ИЗ РА ДА МОН ТУ РА ЗА ПЕ РИ КЕ (64 ча са)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (10 ча со ва)

Вр сте мон ту ра (за лич не, по зо ри шне, филм ске и те ле ви зиј ске 
пе ри ке).

Узи ма ње ме ра за мон ту ру.
Вр сте ма те ри ја ла за из ра ду мон ту ра.
На чин из ра де мон ту ра.



ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (54 ча са)

Узи ма ње ме ра за пе ри ку и пре но ше ње на др ве ну гла ву.
Ис цр та ва ње ме ра за мон ту ру. 
По ста вља ње ке пер тра ке и уши ва ње.
Пре свла че ње фе де ра, по ста вља ње на ке пер тра ке и уши ва ње. 
По ста вља ње ма те ри ја ла на тра ку и ње го во ши ве ње у за ви сно

сти од вр сте пе ри ке.
Из ра да мон ту ре за лич не пе ри ке (му шке и жен ске). 
Из ра да мон ту ре за ко мич не пе ри ке – за клов но ве. 
Из ра да мон ту ре за пе ри ке од ре ђе не ра се. 
Из ра да мон ту ре за ши ша не пе ри ке. 
Из ра да мон ту ре за алонж пе ри ку. 
Из ра да мон ту ре за филм ску пе ри ку.

ИЗ РА ДА ЛИЧ НИХ, ПО ЗО РИ ШНИХ, ФИЛМ СКИХ  
И ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКИХ ПЕ РИ КА (43 ча са)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (5 ча со ва)

Ма те ри ја ли за из ра ду пе ри ка.
На чин из ра де (книп фа њем или уши ва њем тре се) пе ри ка. 
Си ро ви не за из ра ду пе ри ка.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (38 ча со ва)

Узи ма ње ме ра за пе ри ку и пре но ше ње на ка луп по мо ћу сан
ти ме тра или оти ска.

Ис цр та ва ње ме ра на ка лу пу.
По ста вља ње и уши ва ње тра ка.
По ста вља ње ти ло ва и ши ве ње мон ту ре.
На чин и смер книп фа ња по је ди них де ло ва на пе ри ци.
За вр шна об ра да под кни фа ва њем пе ри ке.
Об ли ко ва ње пе ри ке.

НА ДО ГРАД ЊА КО СЕ (15 ча со ва)

ТЕ О РИЈ СКА НА СТА ВА (5 ча со ва)

Свр ха на до град ње ко се.
Раз ли чи те ме то де на до град ње ко се (по мо ћу си ли ко на, ке ра ти на).
На до град ња уши ва њем тре се.
На до град ња учвр шћи ва њем тре се на ко су по мо ћу клип си.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (10 ча со ва)

При пре ма ко се за на до град њу (пра ње, ши ша ње, упли та ње).
По де ла ко се за на до град њу.
На до град ња ко се јед ном од ме то да (по из бо ру).

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ 
(30 ча со ва го ди шње)

Уве жба ва ње.
– из ра де фри зу ра за ка рак тер не ли ко ве;
– тех ни ка ши ша ња;
– из ра де мон ту ра за пе ри ке;
– из ра де пе ри ка;
– на до град ње ко се.

IV РАЗ РЕД 
(Прак тич на на ста ва 5 ча со ва не дељ но, 150 ча со ва го ди шње;  

Прак тич на на ста ва у бло ку 60 ча со ва го ди шње).

ИЗ РА ДА ФРИ ЗУ РА ВЕ ЗА НИХ ЗА РА СНИ ЛИК (40 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
Вр сте ра сних ти по ва – кав ка ски, мон го ло ид ни и не гро ид ни.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (40 ча со ва)

На чин из ра де му шких и жен ских фри зу ра за кав ка ски тип. 
На чин из ра де му шких и жен ских фри зу ра за мон го ло ид ни тип.
На чин из ра де му шких и жен ских фри зу ра за не гро ид ни тип.

ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ И ОБ ЛИ ЦИ ФРИ ЗУ РА (85 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
Ка рак те ри сти ке му шких и жен ских фри зу ра: еги пат ске, грч

ке, рим ске ци ви ли за ци је, сред њег ве ка, ре не сан се, ба ро ка, ро ко оа, 
ам пи ра и би дер ма јер епо хе.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (85 ча со ва)

Тех ни ка из ра де му шких фри зу ра у до ба Егип та. 
Тех ни ка из ра де жен ских фри зу ра у до ба Егип та. 
Тех ни ка из ра де му шких фри зу ра у до ба Грч ке. 
Тех ни ка из ра де жен ских фри зу ра у до ба Грч ке. 
Тех ни ка из ра де му шких фри зу ра у до ба Ри ма.
Тех ни ка из ра де жен ских фри зу ра у до ба Ри ма. 
Тех ни ка из ра де му шких и жен ских фри зу ра у сред њем ве ку. 
Ка рак те ри сти ке и на чин из ра де му шких фри зу ра у до ба ре

не сан се.
Ка рак те ри сти ке и на чин из ра де жен ских фри зу ра у до ба ре

не сан се.
Тех ни ка из ра де му шких фри зу ра у до ба ба ро ка. 
Тех ни ка из ра де жен ских фри зу ра у до ба ба ро ка. 
Тех ни ка из ра де му шких фри зу ра у до ба ро ко коа. 
Тех ни ка из ра де жен ских фри зу ра у до ба ро ко коа. 
Тех ни ка из ра де му шких фри зу ра у до ба ам пи ра. 
Тех ни ка из ра де жен ских фри зу ра у до ба ам пи ра. 
Тех ни ка из ра де му шких фри зу ра за би дер ма јер. 
Тех ни ке из ра де жен ских фри зу ра за би дер ма јер.

КРЕ И РА ЊЕ СТИЛ СКИХ ФРИ ЗУ РА (15 ча со ва)

Увод на об ја шње ња.
Оства ре ње сцен ског ли ка у ду ху ре жиј ских зах те ва, стил ским 

фри зу ра ма.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (15 ча со ва)

Кре и ра ње фри зу ра кла сич ног сти ла. 
Кре и ра ње фри зу ра ро ман тич ног сти ла. 
Кре и ра ње фри зу ра аси ме трич ног сти ла. 
Кре и ра ње фри зу ра сти ла сло же ног ли ста.

ФАН ТА ЗИ ФРИ ЗУ РЕ (10 ча со ва)

Увод на об ја шње ња. 
Вр сте фан та зи фри зу ра.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА (10 ча со ва)

Кре и ра ње фан та зи фри зу ра пре ма од го ва ра ју ћем ли ку. 
Кре и ра ње фан та зи фри зу ра пре ма на ме ни.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ 
(60 ча со ва го ди шње)

Уве жба ва ње:
– из ра де фри зу ра ве за них за ра сне ли ко ве;
– из ра де исто риј ских фри зу ра;
– из ра де стил ских фри зу ра;
– из ра де фан та зи ја фри зу ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Осно ве фри зу ре и вла су љар ства је на став ни пред мет чи је је 
из у ча ва ње у функ ци ји про фе си о нал ног оспо со бља ва ња сцен ских 
ма ске ра и вла су ља ра. Оства ри ва њем за да та ка про гра ма уче ни ци 
се уво де у прак тич но под руч је ра да, па је и це ло куп на кон цеп ци
ја про гра ма ста вље на у функ ци ју оства ри ва ња на ве де ног за дат ка.

Са др жа ји про гра ма су струк ту и ра ни и да ти за че ти ри го ди не 
шко ло ва ња с тим што је за сва ки раз ред пре ци зи ра но ко ја су то 
прак тич на зна ња ко ја уче ни ци сти чу, а ко ја се уса вр ша ва ју до сти
ца ња уме ћа, ве шти на и на ви ка.

У пр вом раз ре ду са др жа ји про гра ма тре ба да упо зна ју уче ни
ке са сред стви ма ра да, рад ним ма те ри ја ли ма и ор га ни за ци јом ра да 
у сцен скома скер ској стру ци, оспо со бе их да овла да ју основ ним 
тех ни ка ма и по ступ ци ма у из во ђе њу фри зер ских и вла су љар ских 
про це ду ра.



Са др жа ји про гра ма у овом раз ре ду струк ту и ра ни су у окви ру 
две функ ци о нал не це ли не.

Пр ва це ли на ди фе рен ци ра на је на ча со ве те о риј ске на ста ве, 
ко ји под ра зу ме ва ју фрон тал ни об лик ра да са чи та вим оде ле њем, а 
има за да так да се уче ни ци упо зна ју са са др жа јем и тех но ло ги јом 
ра да и на прак тич ну на ста ву ко ја је осми шље на као че тво ро ча сов
не ди дак тич ке це ли не, а под ра зу ме ва ју рад са гру пом од 6 до 8 уче
ни ка. Прак тич на на ста ва у пр вом раз ре ду се, по пра ви лу, из во ди у 
школ ским ра ди о ни ца ма. Дру гу функ ци о нал ну це ли ну у пр вом раз
ре ду пред ста вља прак тич на на ста ва у бло ку ко ја је осми шље на као 
кон ти ну и ра ни дво не дељ ни рад уче ни ка, а тре ба да се из во ди, по 
пра ви лу, у рад ним ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве сцен ском умет но
шћу или на мен ско опре мље ним школ ским ра ди о ни ца ма. 

Оства ри ва њем са др жа ја про гра ма у пр вом раз ре ду уче ни ци 
тре ба да: 

– ре дов но ко ри сте хи ги јен скотех нич ке за штит не ме ре у ра ду, 
одр жа ва ју лич ну и рад ну хи ги је ну рад ног ме ста;

– пра вил но ру ку ју и одр жа ва ју при бор, апа ра те и ма те ри ја ле 
ко је ко ри сте у про фе си о нал ном ра ду;

– упо зна ју основ не од ли ке ко је ка рак те ри шу ква ли тет ко се и 
син те тич ког влак на;

– упо зна ју вр сте и на зи ве пре па ра та ко ји се ко ри сте за не гу 
ко се у сва ко днев ном ра ду;

– овла да ју тех ни ка ма из во ђе ња про це ду ра хи ги јен скоестет
ске не ге ко се и пре па ри ра ња ко се;

– овла да ју тех ни ка ма из ра де днев них фри зу ра.
У дру гом раз ре ду, са др жа ји про гра ма су струк ту и ра ни та ко 

да уче ни ци сти чу зна ња о ка рак те ри сти ка ма прак тич них про це ду
ра ко ји ма тре ба да овла да ју у то ку прак тич не на ста ве. Прак тич
на на ста ва је осми шље на као пе то ча сов на ди дак тич ка це ли на ко ја 
под ра зу ме ва рад са гру пом од 6 до 8 уче ни ка. Прак тич ну на ста ву 
тре ба из во ди ти у на мен ски опре мље ним школ ским ра ди о ни ца ма.

Оства ри ва њем са др жа ја про гра ма у дру гом раз ре ду уче ни ци 
тре ба да:

– овла да ју тех ни ком из ра де фри зу ра по на ме ни;
– овла да ју тех ни ком бо је ња и из бе љи ва ња ко се;
– овла да ју тех ни ка ма из ра де тре са;
– овла да ју тех ни ка ма кор дло ва ња;
– овла да ју тех ни ка ма книп фа ња.
У то ку прак тич не на ста ве у бло ку уче ни ци тре ба да прак тич на 

зна ња сте че на у то ку прак тич не на ста ве уса вр ше до ни воа уме ћа, 
ве шти на и на ви ка. Прак тич на на ста ва се мо же оства ри ва ти у кон
ти ну и те ту у јед ној ло гич ки са др жај ној це ли ни у пе ри о ду од дру ге 
по ло ви не сеп тем бра до кра ја на став не го ди не. Оства ру ју се у школ
ским ра ди о ни ца ма или рад ним ор га ни за ци ја ма со ци јал них парт не
ра под не по сред ним ру ко вод ством и у ор га ни за ци ји на став ни ка.

У тре ћем раз ре ду уче ни ци тре ба да стек ну те о риј ска зна ња 
о вр ста ма и прин ци пи ма ши ша ња ко се на гла ви и вла су љар ских 
до да та ка, из ра ди мон ту ра за по зо ри шне пе ри ке, из ра ди лич них и 
филм ских пе ри ка одр жа ва њу вла су љар ских до да та ка и овла да ју 
тех ни ка ма на до град ње ко се.

У то ку прак тич не на ста ве у бло ку ко ју тре ба оства ри ва ти 
у кон ти ну и ра ном пе то днев ном ци клу су, уче ни ци тре ба сте че на 
прак тич на зна ња да уса вр ше до ни воа ве шти на.

У че твр том раз ре ду уче ни ке тре ба прак тич но оспо со бља ва ти 
за из ра ду фри зу ра за ра сне ли ко ве, исто риј ских фри зу ра, стил ских 
фри зу ра и фан та зи ја фри зу ра.

Про грам тре ба оства ри ва ти у кон ти ну и те ту у окви ру прак
тич не на ста ве.

Прак тич на на ста ва у бло ку тре ба да се оства ру је у два ло гич
ко са др жај на кон ти ну и ра на ци клу са од ко јих сва ки тре ба да тра је 
по јед ну рад ну не де лу. У то ку прак тич не на ста ве у бло ку уче ни ци 
тре ба да ин тен грал но оба вља ју прак тич не про це ду ре ко ји ма су у 
то ку обра зов ног ци клу са овла да ли. У окви ру ове на ста ве уче ни
ци се, из ме ђу оста лог, при пре ма ју за прак тич но по ла га ње де ла ма
тур ског ис пи та ко јим се про ве ра ва про фе си о нал на оспо со бље ност 
уче ни ка за рад. Прак тич на на ста ва у бло ку тре ба оства ри ва ти у 
рад ним ор га ни за ци ја ма ко је се про фе си о нал но ба ве сцен ском де
лат но шћу.

СЦЕНСКАШМИНКА

(Образовни профил: СЦЕН СКИ МА СКЕР И ВЛА СУ ЉАР) 

ЦИЉ И ЗА ДА ЦИ

Циљ на ста ве је оспо со бља ва ње за ко рек тив но и ка рак тер но 
шмин ка ње и из ра ду ма ски за по зо ри ште, те ле ви зи ју и филм

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– раз у ме ју зна чај и уло гу шмин ке у оства ри ва њу сцен ског ли

ка у по зо ри шту, на те ле ви зи ји и фил му и за да так ма ске у при ка зи
ва њу ка рак те ра уло ге ко ју ту ма чи глу мац;

– уоча ва ју ве зе и ути цај све тла, сце но гра фи је и ко сти ма при 
из ра ди ма ске и шмин ке;

– упо зна ју основ не раз ли ке из ме ђу по зо ри шне, те ле ви зиј ске 
и филм ске шмин ке и ма ске и сред ства и ма те ри ја ле за из ра ду ма
ске и шмин ке;

– ис ти ца ње зна ча ја из ра де идеј них ре ше ња за ма ску или 
шмин ку ко ја ће се ре а ли зо ва ти у прак си у по зо ри шту, на те ле ви зи
ји или на фил му.

За да ци прак тич них ве жби су да уче ни ци:
– упо зна ју основ на сред ства и ма те ри ја ле за из ра ду шмин ке 

и ма ске;
– стек ну зна ња о вр ста ма, упо тре би и на чи ну чу ва ња рад них 

сред ста ва ка рак те ри стич них за стру ку;
– овла да ју по ступ ци ма ру ко ва ња и ко ри шће ња (одр жа ва ња) 

апа ра та и при бо ра;
– овла да ју тех ни ка ма шмин ка ња и ап шмин ка ња;
– бу ду оспо со бље ни за пра ви лан из бор и упо тре бу сред ста ва 

и пре па ра та за из ра ду ма ски и шмин ка ње;
– овла да ју тех ни ка ма при ме не вла су љар ских до да та ка у из

ра ди ма ски;
– овла да ју тех ни ка ма из ра де и упо тре бе на ле па ка за кре и ра

ње сцен ских ма ски;
– стек ну на ви ке за спро во ђе ње хи ги јен скотех нич ких ме ра за

шти те на ра ду;
– пра вил ног оп хо ђе ња са стран ка ма при пру жа њу услу га;
– раз ви ју ства ра лач ко ми шље ње и ино ва тив ност.
Усва ја њем про гра ма у III раз ре ду уче ни ци тре ба да се оспо

со бе да:
– овла да ју уме ћем до ча ра ва ња од ре ђе ног ли ца при ме ном ра

зно вр сних тех ни ка шмин ка ња;
– овла да ју уме ћем кре и ра ња ко рек тив не шмин ке;
– стек ну зна ња у по ступ ци ма узи ма ња оти са ка ли ца за из ра ду 

ма ски и у по ступ ци ма ли ве ња ма ски;
– овла да ју тех ни ка ма из ра де ка рак тер них ли ко ва кре и ра њем 

шмин ке.
Ре а ли за ци јом про гра ма у че твр том раз ре ду уче ни ци тре ба да:
Овла да ју уме њем из ра де и кре и ра ња ма ски (ли ко ва раз ли чи

тих ка рак тер них осо би на и ста ро сне до би) и тех ни ком из ра де фан
та зи шмин ке.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

III РАЗ РЕД 
(1 час те о ри је не дељ но, 35 ча со ва те о ри је го ди шње;  

прак тич не на ста ве 4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње;  
прак тич не на ста ве у бло ку 30 ча со ва го ди шње)

УВОД У ПРЕД МЕТ (5)

За што се шмин ка мо. 
Исто ри ја сцен ске шмин ке. 
Шта шмин ка мо же да учи ни. 
Осве тље ње и шмин ка. 
Оде ва ње и шмин ка.
Раз ли ка из ме ђу по зо ри шне, филм ске и те ле ви зиј ске шмин ке.

КО РЕК ТИВ НА ШМИН КА (1)

Ка да се при ме њу је.
Ма те ри јал и при бор за шмин ка ње.

АНА ТО МИ ЈА ЛИ ЦА (3)

Ана то ми ја ли ца. Цр та ње пор тре та.



ОБ ЛИ ЦИ ЛИ ЦА ГЛЕ ДА НИ СПРЕ ДА (12)

Иде а лан лик.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку. 
Окру гло ли це.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.
Че твр та сто ли це
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру. 
Ду гу ља сто ли це.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.
Ср ца сто ли це.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.
Ром бо ид но ли це.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.

ПРО БЛЕ МИ ПРО ФИ ЛА (4)

Ра ван про фил – ма ли нос.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.
Ис так ну ти нос.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.
Ма ло че ло – ве ли ка бра да.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.
Ве ли ко че ло – ма ла бра да.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ко рек тив ну шмин ку и од

го ва ра ју ћу фри зу ру.

КА РАК ТЕР НА ШМИН КА (1)

Ка рак те ри сти ке ка рак тер не шмин ке – кад се упо тре бља ва.

СТА РО СНА ШМИН КА (6)

Сред ње го ди не.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску. 
Ста ри је до ба.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску 
Ду бо ка ста рост.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.

МИ МИЧ КИ ИЗ РА ЗИ (3)

Ра дост.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску. 
Жа лост.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску. 
Гнев.
Ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.

ПРАК ТИЧ НЕ НА СТА ВА 
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

СЦЕН СКА ШМИН КА (8 ча со ва)

При пре ма мо де ла и рад ног ме ста за шмин ка ње. 
Тех ни ка ски да ња шмин ке, из бор и упо тре ба пре па ра та за ски

да ње шмин ке.
По ступ ци и по кре ти при ски да њу шмин ке. 
Тех ни ка на но ше ња те на.

КО РЕК ТИВ НА ШМИН КА (20 ча со ва)

Шмин ка ње све тлих по вр ши на и сен ки.
Ко рек ци ја че ла сен че њем.
Ко рек ци ја обр ва ис цр та ва њем и по кри ва њем.
Ко рек ци ја очи ју ис цр та ва њем и сен че њем.
Ко рек ци ја но са сен че њем.
Ко рек ци ја ја го ди ца сен че њем.
Сен че ње ли ни је ви ли це.
Сен че ње ли ни је бра де.
Ко рек ци ја уса на ис цр та ва њем и сен че њем.

ТЕХ НИ КА ДО ЧА РА ВА ЊА ЛИ ЦА ТЕХ НИ КОМ  
ШМИН КА ЊА (12 ча со ва)

Цр та ње кон ту ра ли ца и ана ли за ми мич ких из ра за ко ји из ра
жа ва ју емо ци о нал но ста ње: гнев, ра дост, жа лост.

ЕТА ПЕ РА ДА НА МА СКИ (20 ча со ва)

Пр ва ета па. 
Дру га ета па. 
Тре ћа ета па.

ИЗ РА ДА ВЕ ШТАЧ КИХ НО СЕ ВА (20 ча со ва)

Об ли ко ва ње но са по мо ћу фла сте ра.
Пра вље ње не га ти ва за ве штач ки нос од гли на мо ла, пла сте ли

на, гип са и ка ши ра њем.
Из ра да ве штач ког но са и дру гих на ле па ка од гу ме ног мле ка.

УЗИ МА ЊЕ ОТИ СА КА ЛИ ЦА ПО МО ЋУ ГИП СА (32 ча со ва)

Од ли вак ли ца (не га тив). 
Из ра да по зи ти ва.

РАЗ ВОЈ ШМИН КЕ КРОЗ ВЕ КО ВЕ (28 ча со ва)

Еги пат: шмин ка за же не, шмин ка за му шкар це,
Ме со по там ци: шмин ка за же не, шмин ка за му шкар це.
Ка рак те ри сти ка му шке и жен ске шмин ки у до ба Грч ке.
Шмин ка за же не и му шкар це у до ба Ри мља на.
Шмин ка за же не и му шкар це у сред њем ве ку.
Шмин ка за же не и му шкар це у пе ри о ду ре не сан се.
Шмин ка за же не и му шкар це у до ба ба кра.
Шмин ка за же не и му шкар це у до ба ам пи ра.
Шмин ка за же не и му шкар це у до ба би дер ма је ра.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ  
(30 ча со ва го ди шње)

Уве жба ва ње: 
– ко рек тив ног шмин ка ња;
– из ра де ка рак тер не шмин ке; 
– ета па ра да на ма ски и оти сци ли ца; 
– раз вој шмин ке кроз ве ко ве; 
– пра вил но по на ша ње и ски да ња шмин ке; 
– има ња оти са ка са ли ца по мо ћу гип са.

IV РАЗ РЕД 
(1 час те о ри је не дељ но, 30 ча со ва те о ри је го ди шње;  

прак тич не на ста ве 4 ча са не дељ но, 120 ча со ва го ди шње;  
прак тич не на ста ве у бло ку 60 ча со ва го ди шње)

НА ЦИ О НАЛ НИ ТИ ПО ВИ (5 ча со ва)

Та та ри – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.
Ин ду си – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.
Ин ди јан ци – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.

СТА РО СНА ШМИН КА (5 ча со ва)

Сред ње го ди не – ка рак те ри сти ке – при бор и ма те ри јал за из
ра ду ма ске – идеј но ре ше ње за ма ску.

Ста ри је до ба – ка рак те ри сти ке – при бор и ма те ри јал за из ра
ду ма ске – идеј но ре ше ње за ма ску.

Ду бо ка ста рост – ка рак те ри сти ке – при бор и ма те ри јал за из
ра ду ма ске – идеј но ре ше ње за ма ску

НА РО ЧИ ТИ ПО ПУ ЛАР НИ ЛИ КО ВИ (16 ча со ва)

Ве шти це – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску,
Ђа во ли – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску,
Љу ди и зве ри – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.
Фан та стич ни ли ко ви – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.
Лут ке, играч ке, ста туе – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за 

ма ску.
Де да Мраз – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску,
Гу са ри – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску,
Клов но ви – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за ма ску.
Ли ко ви из не мог фил ма – ка рак те ри сти ке – идеј но ре ше ње за 

ма ску.



ФАН ТА ЗИ ЈА ШМИН КА (3 ча са)

Ка рак те ри сти ке – ка да се упо тре бља ва – идеј но ре ше ње за ма ску.

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА

РА СНИ И НА ЦИ О НАЛ НИ ТИ ПО ВИ (32 ча са)

Бе ли (кав ка ски), жу ти (мон го ло ид ни и цр ни (не гро ид ни)

ТЕХ НИ КА СПЕ ЦИ ЈАЛ НИХ ЕФЕ КА ТА (8 ча со ва)

Упо тре ба ма те ри ја ла: зу бар ски гипс, гипс, гу ме но мле ко, га
за, ва та, су ше но цре во и му ла жи.

СТА РО СНА ШМИН КА (20 ча со ва)

Сред ње го ди не (сен че њем)
Ста ри је до ба – шмин ка њем све тле по вр ши не и сен ке и до да

ва њем по је ди них вла су љар ских до да та ка.
Ду бо ка ста рост – по мо ћу на ле па ка и вла су љар ских до да та ка.

ИЗ ГЛЕД КО ЖЕ И ДРУ ГИ НА РО ЧИ ТИ ЕФЕК ТИ (20 ча со ва)

Ефек ти на ли цу – зно је ње, на бо ра на ко жа, ко жа по цр не ла од 
сун ца, чво ре ње.

Опе ко ти не.
По се ко ти не, раз де ро ти не и ожиљ ци. 
Те то ви ра ње.

НА РО ЧИ ТИ ПО ПУ ЛАР НИ ТИ ПО ВИ  
(КА РАК ТЕР НИ) (30 ча со ва)

Ве шти це, ђа во ли, љу ди зве ри, фан та стич ни ли ко ви, лут ке, 
играч ке, ста туе, Де да Мраз, гу са ри, клов но ви, ли ко ви из не мог фил ма.

ФАН ТА ЗИ ШМИН КА (10 ча со ва)

ПРАК ТИЧ НА НА СТА ВА У БЛО КУ  
(60 ча со ва го ди шње)

Уве жба ва ње тех ни ка:
– кре и ра ње сцен ске шмин ке пре ма зах те ви ма ли ка;
– из ра да свих вр ста сцен ских ма ски.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА (УПУТ СТВО)

Сцен ска шмин ка је на став ни пред мет ко ји је ди рект но у функ
ци ји прак тич ног про фе си о нал ног оспо со бља ва ња уче ни ка. Оства
ри ва њем ци ља и за да та ка овог пред ме та уче ни ци сти чу струч не 
ком пе тен ци је за ква ли тет но оба вља ње иза бра не про фе си је.

Са др жа ји пред ме та су у ко ре ла ци ји са дру гим струч ним пред
ме ти ма и зах те ва ју стал ну са рад њу и ко ор ди на ци ју у ра ду на став
ни ка ко ји из во де на ста ву из пред ме та сцен ска ли ков на умет ност, 
по зна ва ње ма те ри ја ла, осно ве фри зу ре и вла су љар ства и исто ри је 
по зо ри шта. Оба ве за је на став ни ка да стал но под сти че уче ни ке да 
сва сте че на зна ња при ме њу ју на свим об ли ци ма на ста ве. Са др жа ји 
пред ме та струк ту и ра ни су та ко да се ре а ли зу ју у тре ћем и че твр
том раз ре ду кроз те о риј ску на ста ву, ве жбе и на ста ву у бло ку. 

Са др жа ји пред ме та су у ко ре ла ци ји и зах те ва ју стал ну са
рад њу и ко ор ди на ци ју у ра ду на став ни ка ко ји из во де на ста ву из 
пред ме та сцен ска ли ков на умет ност, по зна ва ње ма те ри ја ла, осно ве 
фри зу ре и вла су љар ства и исто ри је по зо ри шта.

При опе ра тив ном пла ни ра њу ње но оства ри ва ње тре ба пред
ви де ти у кон ти ну и те ту у то ку јед не рад не не де ље.

Ра ди по сти за ња што ве ћег сте пе на ра ци о на ли за ци је у на ста ви, 
као и ра ди обез бе ђи ва ња усло ва за бр же и успе шни је оства ри ва ње 
про гра ма, при опе ра тив ном пла ни ра њу и у то ку из во ђе ња на ста ве 
на став ник, ре а ли за тор овог на став ног пред ме та тре ба да оства ри 
увид и са ра ђу је са дру гим на став ни ци ма, ре а ли за то ри ма на ста ве 
пред ме та ко ји су у про грам ској ве зи, у пр вом ре ду пред ме та по зна
ва ња ма те ри ја ла, осно ве дер ма то ло ги је, сцен ска ли ков на умет ност.

МА ТУР СКИ ИС ПИТ

Ма тур ски ис пит у сред њим струч ним шко ла ма уче ни ци по ла
жу у скла ду са Пра вил ни ком о пла ну и про гра му обра зо ва ња и вас
пи та ња за за јед нич ке пред ме те у струч ним и умет нич ким шко ла ма 

– Са др жај и на чин по ла га ња ма тур ског ис пи та у струч ној и умет
нич кој шко ли („Слу жбе ни гла сник СРС – Про свет ни гла сник”, 
број 6/90 и „Про свет ни гла сник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 
2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10).

Ма тур ски ис пит се са сто ји из за јед нич ког и по себ ног де ла.
А. За јед нич ки део ма тур ског ис пи та за све обра зов не про фи

ле и сва под руч ја ра да об у хва та по ла га ње срп ског је зи ка и књи жев
но сти/ма тер њег је зи ка за уче ни ке ко ји на ста ву слу ша ју на је зи ку 
на род но сти.

Б. По себ ни део ма тур ског ис пи та об у хва та:
1. Из ра да ма тур ског прак тич ног ра да са усме ном од бра ном ра да;
2. Усме ни ис пит из јед ног из бор ног пред ме та.

ПРАК ТИЧ НИ РАД

На ма тур ском ис пи ту про ве ра ва се оспо со бље ност кан ди да та за 
прак тич но из во ђе ње сцен скома скер ских про це ду ра и дру гих прак
тич них за да та ка из под руч ја ра да сцен ског ма ске ра и вла су ља ра.

Са др жа ји прак тич ног ра да об у хва та ју:
– про це ду ре одр жа ва ња хи ги јен скоестет ске не ге ко се на гла

ви и пе ри ка ма;
– све вр сте кла сич них и мо дер них ши ша ња;
– про це ду ре об ра де од се че не ко се;
– тех ни ке из ра де фри зу ра по на ме ни;
– тех ни ке кре и ра ња исто риј ских фри зу ра и њи хо ва ре а ли за ци ја;
– тех ни ке кре и ра ња стил ских фри зу ра и њи хо ва ре а ли за ци ја;
– тех ни ке кре и ра ња фан та зи ја фри зу ра и њи хо ва ре а ли за ци ја;
– про це ду ре он ду ли ра ња ко се;
– про це ду ре бо је ња и из бе љи ва ња ко се;
– про це ду ре из ра де и ле пље ња вла су љар ских до да та ка;
– тех ни ке кре и ра ња ко рек тив не шмин ке и њи хо ве ре а ли за ци је;
– тех ни ке кре и ра ња ка рак тер не шмин ке и њи хо ве ре а ли за ци је;
– тех ни ке спе ци јал них ефе ка та;
– тех ни ке из ра де сцен ских ма ски;
– тех ни ке из ра де мон ту ра за лич не, по зо ри шне, филм ске и те

ле ви зиј ске пе ри ке;
– про це ду ру из ра де пе ри ка.

УСМЕ НА ПРО ВЕ РА ЗНА ЊА

На ма тур ском ис пи ту про ве ра ва се ни во сте че них зна ња и 
спо соб но сти кан ди да та да та зна ња при ме њу ју у сва ко днев ном из
вр ша ва њу кон крет них рад них за да та ка из под руч ја ра да сцен ског 
ма ске ра и вла су ља ра.

Ис пит на пи та ња за усме ну про ве ру зна ња кон сти ту и шу се из 
сле де ћих обла сти:

– прин ци пи хи ги јен скотех нич ке за шти те на ра ду;
– из бор и одр жа ва ње апа ра та, ин стру мен та и оста лих рад них 

ма те ри ја ла и при бо ра;
– из бор, осо би не, деј ство и на чин при ме не раз ли чи тих пре па

ра та за хи ги јен скоестет ску не гу и сцен ску шмин ку, из ра ду пе ри ка 
и сцен ских ма ски;

– осо бе но сти здра ве ко се и ути цај пре па ра та на њен ква ли тет;
– осо бе но сти сцен ске шмин ке, вр сте шмин ка ња и од ли ке по

зо ри шне, филм ске и те ле ви зиј ске шмин ке;
– ути цај осве тље ња и дру гих фак то ра на кре и ра ње и ре а ли за

ци ју шмин ке и ма ске;
– функ ци ја сцен ских ма ски и њи хо ва обе леж ја;
– по зна ва ње исто ри је сцен ске умет но сти и ње ног раз во ја;
– ка рак те ри сти ке са вре ме не сцен ске умет но сти;
– ути цај фи зи о но ми је глум ца – из во ђа ча на кон цеп ци ју из ра

де сцен ске ма ске и кре и ра ње шмин ке.
Уче ник се сло бод но опре де љу је за је дан са ли сте утвр ђе них 

из бор них пред ме та и тај ис пит по ла же са мо усме но.
Гру пу из бор них пред ме та чи не: фи зи ка, хе ми ја, би о ло ги ја, 

ма те ма ти ка, ли ков на умет ност, сцен ска ли ков на умет ност, сцен ска 
шмин ка, исто ри ја по зо ри шта, исто ри ја, ге о гра фи ја и стра ни је зик.

Из бор ни пред ме ти се по ла жу пре ма про гра ми ма ко је су уче
ни ци оства ри ли у окви ру оба ве зних или фа кул та тив них пред ме та 
у то ку че тво ро го ди шњег шко ло ва ња.




