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Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Хигијена и прва помоћ 
први разред средње школе 

 женски фризер 
 

Циљ наставног предмета јесте да ученици стекну основна знања из опште хигијене и прва помоћи, формирају позитивне ставове и 

развијају одређене навике, као и да та знања примењују у свакодневном животу и професионалном раду. 

 

Задаци наставе су: 

- стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став према сопственом здрављу и здрављу 

других људи; 

- стицање знања о принципима правилне исхране; 

- стицање основних знања из подручија комуналне хигијене; 

- стицање знања о утицају штетних фактора радне средине на здравље радника; 

- схватање значаја спровођења превентивних хигијенких мера за очување здравља и спречавање настанка професионалних обољења; 

- стицање знања о томе колики је значај правовремено и правилно указане прве помоћи у спасавању људских живота; 

- обучавање ученика практичним методама и техникама указивања прве помоћи; 
 

Корелације: 

 

тема: хигијена рада – корелација са предметом технологија рада, тема -  хигијенско- техничка заштита на раду   

тема: хигијена рада – корелација са предметом практична настава , тема -  хигијенско- техничка заштита на раду   

тема: комунална хигијена– корелација са предметом биологија са екологијом , тема -  заштита и унапређивање животне средине  

тема: исхрана – корелација са предметом хемија , тема -  – биолошки важна органска једињења 
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ПРЕДМЕТхигијена и прва помоћ,  РАЗРЕД први разред-женски фризер 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Увод  2 часа 

сепембар 

- упознавање са 

програмом 

хигијене и прве 

помоћи и 

проширивање 

знања стечених 

у основној 

школи 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом,  

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика,  

 

2. Хигијена 

рада 

5 часова 

сепембар 

- упознавање 

основних 

појмова 

хигијене радне 

средине 

- стицање 

знања о 

појавама 

умора, замора 

и премора и 

методама 

обнављања 

радне 

способности 

- стицање 

знања о 

штетном 

утицају буке и 

вибрације и 

мерама 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период; 

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

заштите на 

раду 

оспособљавање 

ученика да 

теоријска 

знања примене 

у свакодневном 

животу 

3. Комунална 

хигијена 

7 часова 

сепембар 

октобар 

- развијање 

позитивног 

односа према 

заштити 

природе 

- стицање 

нових знања о 

особеностима 

животне 

средине 

-усвајање 

нових појмова 

о хигијенским 

захтевима у 

односу на воду 

за пиће 

-развијање 

позитивног 

односа према 

заштити 

природе 

- примена 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период; 

 

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

теоријских 

знања у 

свакодневном 

животу  

- стицање 

нових знања о 

хигијени 

становања 

-саветује 

-помаже 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

4.  Школска 

хигијена 

2 часа октобар - упознавање 

ученика са 

стандардима 

школске 

хигијене 

-упознавање 

ученика са 

поремећајима 

који настају 

због 

неодговарајући

х хигијенских 

услова у 

школској 

средини 

- стицање 

знања о значају 

и улози 

хигијене у 

очувању 

хигијене 

школске 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период; 

 

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

зграде, 

намештаја и 

рекреативних 

објеката 

-саветује 

-помаже 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

5. Хигијена у 

ванредним 

условима  

2 часа 

новембар 

-примена 

теоријских 

знања у 

свакодневном 

животу  

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период; 

 

 

6.Здравствено 

– васпитни рад 

7 часоваа 

новембар 

децембар  

-  упознавање 

принципа 

заштите 

здравља 

 

7. Хигијена 

исхране  

10 часова 

децембар 

јануар 

- усвајање 

знања о значају 

исхране и 

принципима 

правилне 

исхране и 

поремећајима 

изазваним 

неправилном 

исхраном. 

 

Прва помоћ, 

преглед 

повређених, 

редослед 

указивања прве 

10 часова 

јануар фебруар 

март 

-стицање знања 

о редоследу 

поступака 

пружања прве 

помоћи, 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

помоћи, 

виталне 

функције и 

привидна и 

права смрт 

тријажи и 

редовима 

хитности, 

начину 

утврђивања 

виталних 

функција, 

прегледом "од 

главе до пете". 

Упознавање 

ученика са 

средствима за 

пружање прве 

помоћи, 

завојним 

материјалом. 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

ученик, по 

групама 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период; 

 

Поремећаји 

свести 

5 часова март -стицање знања 

о појму и 

класификацији 

поремећаја 

свести, 

постављање у 

бочни 

релаксирајући 

положај. 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период; 

 

 

Реанимација 10 часова 

април мај 

-усвајање 

знања када се 

изводи КПР, 

како се 

успостављања 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

проходност 

дисајних 

путева, које су 

методе 

вештачког 

дисања и начин 

извођења 

спољашње 

масаже срца. 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

Изненада 

настале тегобе 

и болести 

10 часова  

април мај јун 

-усвајање 

знања о начину 

пружања прве 

помоћи 

фебрилности, 

код уједа и 

убода, 

утопљења у 

води, тровања 

удисањем и 

гутањем 

отрова,  код 

коронарних 

болести и 

бронхијалне 

астме, код 

акутних болова 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период; 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

у трбуху, 

повраћања, 

пролива. 

- тражи 

објашњења 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 
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Допунска настава –Хигијена и прва помоћ,1.  РАЗРЕД 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Увод 

 

током школске 

године 

упознавање са 

програмом 

хигијене и прве 

помоћи и 

проширивање 

знања стечених 

у основној 

школи 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика  

 

2.Хигијена 

рада 

 

 

током школске 

године 

упознавање 

основних 

појмова 

хигијене радне 

средине 

3.Комунална 

хигијена 

 

током школске 

године 

-развијање 

позитивног 

односа према 

заштити 

природе 

- стицање 

нових знања о 

хигијени 

становања 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави;   

 

4.Школска 

хигијена 

 

током школске 

године 

- стицање -

упознавање 

ученика са 

стандардима 

школске 

хигијене 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

5.Хигијена у 

ванредним 

условима 

 

током школске 

године 

-примена 

теоријских 

знања у 

свакодневном 

животу  

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави;  

 

6.Здравствено 

васпитни рад 

 

током школске 

године 

 

-  упознавање 

принципа 

заштите 

здравља 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави;  

 

7.Хигијена 

исхране  

током школске 

године 

-усвајање 

појмова и 

разумевање 

законитости 

животних 

процеса у вези 

са исхраном 

-разумевање 

принципа 

правилне 

исхране 

 

Прва помоћ, 

преглед 

повређених, 

 - обучавање 

ученика 

практичним 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

-метода 

усменог 

излагања 

усмено 

одговарање 

ученика, 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

редослед 

указивања прве 

помоћи, 

виталне 

функције и 

привидна и 

права смрт 

методама и 

техникама 

указивања прве 

помоћи 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави;  

Поремећаји 

свести 

 Оспособљавањ

е ученика за 

препознавање 

различитих 

поремећаја 

свести и 

пружање 

помоћи 

 

Реанимација  -усвајање 

знања о 

начинима 

оживљавања 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

 

Изненада 

настале тегобе 

и болести 

 -усвајање 

знања о начину 

пружања прве 

код  изненада 

насталих 

тегоба и 

болести. 
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Познавање препарата 
први разред средње школе 

 женски фризер 

 

Циљ предмета је стицање  знања о врстама, саставву, облицима, дејству, изради и примени савремених препарата који се примењују у нези, 

заштити и декорацији косе, бркова и коже, као и правилан избор у зависности од стања косе и коже. 

Задаци наставе су: 

- стицање знања о козметичким сировинама, њиховим особинама, дерматолошким својствима и примени, 

- стицање знања о врстама стерилизације и механизму дејства хемијских и дезинфекционих средстава, 

- стицање знања о особинама, саставу, дејству, изради и облицима препарата за одржавање личне хигијене, 

- стицање знања о особинама, саставу, дејству, изради и облицима и механизму дејства препарата за декорацију косе, негу и заштиту 

коже лица и руку, примени дезодорантних препарата, 

- оспособљавање ученика да знања стечена у оквиру наставе предмета познавање препарата активно примењују на практичној 

настави у школи и по фризерским салонима,  

- стицање навике за праћење стручне литературе. 

 

Корелације: 

- тема: козметичке сировине – корелација са предметом хемија, тема – биолошки важна органска једињења 

- тема: козметички препарати – корелација са предметом хемија, тема - биолошки важна органска једињења 

- тема: козметички препарати – корелација са предметом технологија рада, тема - врсте препарата и њихова примена  

- тема: дезинфекција и стерилизација – корелација са предметом технологија рада, тема - хигијенско-техничка заштита на раду  

- тема: препарати за личну хигијену – корелација са предметом хигијена и прва помоћ, тема - лична хигијена  

- тема: препарати за личну хигијену – корелација са предметом хемија, тема - биолошки важна органска једињења  

- тема: препарати за личну хигијену – корелација са предметом технологија рада, тема - врсте препарата и њихова примена  

- тема: препарати за бријање – корелација са предметом технологија рада, тема – врсте препарата и њихова примена  

- тема: препарати за негу косе и косишта – корелација са предметом технологија рада, тема - врсте препарата и њихова примена  

- тема: препарати за негу косе и косишта – корелација са предметом основе дерматологије, тема - обољење длаке - трихозе  
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Познавање препарата - први разред 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Увод Број часова: 2 

cептембар 

-упознавање са 

наставним 

садржајем и 

значајем 

козметичких 

препарата у 

нези косе, 

косишта, 

браде, бркова и 

изгледа коже 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика 

 

2. Козметичке 

сировине 

Број часова: 15 

сепембар 

октобар 

-упознавање са 

класификацијо

м сировина,  

основним 

дејствима 

појединих 

група 

сировина,  о 

номенклатури 

и испитивању 

сировина 

-стицање знања 

особинама, 

деловањем, 

тврдоћом воде  

и њеном 

утицају на косу 

-стицање знања 

о примени 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови знања; 

-домаћи 

задаци; 

-праћење 

степена 

ангажовања 

ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

пречишћене 

воде у 

козметици 

-упознавање са 

ПАМ, појам, 

подела, 

дејство, 

примена и 

њихов значај у 

хигијенско-

естетској нези 

3. Козметички 

препарати 

Број часова: 17 

новембар 

децембар 

-стицање знања 

о особинама, 

саставу, 

дејству, изради 

и облицима 

козметичких 

препарата 

-стицање знања 

о правим и 

колоидним 

растворима, 

особине, 

облици и 

примена 

-стицање знања 

о емулзијама, 

особинама, 

врстама и 

дерматолошки

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-практично-

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови знања; 

-домаћи 

задаци; 

-праћење 

степена 

ангажовања 

ученика 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

м својствима 

-стицање знања 

о суспензијама, 

подели, 

особине и 

начин израде 

-стицање знања 

о аеросолима и 

осталим 

облицима 

препарата 

-оспособљава-

ње ученика да 

стечена знања 

активно 

примењују у 

практичној 

настави 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

смисаоне 

методе 

-интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење- 

наставник/ 

ученик 

-учење по 

моделу 

4.Дезинфекција 

и 

стерилизација 

Број часова: 7 

јануар фебруар 

-стицање знања 

о дезинфекцији 

и 

стерилизацији 

(разлике), 

физичке 

методе 

стерилизације 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови знања; 

-домаћи 

задаци; 

-праћење 

степена 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

и хемијска 

дезинфекциона 

средства 

-стицање знања 

о значају 

дезинфекције и 

стерилизације 

у фризерском 

занимању 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-практично-

смисаоне 

методе 

-интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење- 

наставник/ 

ученик 

-учење по 

моделу 

ангажовања 

ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

литературу, 

-припрема 

презентације 

5. Препарати за 

личну хигијену 

Број часова: 9 

фебруар март 

-стицање знања 

о особинама, 

саставу, 

дејству, изради 

и облицима 

препарата за 

одржавање 

личне хигијене 

(сапуни, 

тоалетни 

сапуни, 

препарати за 

купање) 

-стицање знања 

о шампонима: 

врсте, састав, 

облици, дејство 

и примена 

-стицање знања 

о препаратима 

за суво прање 

косе и 

комерцијалних 

препарата 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-практично-

смисаоне 

методе 

-интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење- 

наставник/ 

ученик 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови знања; 

-домаћи 

задаци; 

-праћење 

степена 

ангажовања 

ученика 

 

6. Препарати за 

бријање 

Број часова: 4 

март април 

-упознавање 

ученика са 

врстама 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

бријања, 

саставом и 

дејством 

препарата који 

се користе пре 

бријања, за 

бријање и 

после бријања 

објашњења -употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

-учење по 

моделу 

7.Препарати за 

негу косе и 

косишта 

Број часова: 16 

април мај јун 

-стицање знања 

о структури и 

хемијском 

саставу длаке 

-стицање знања 

о физичким и 

физиолошким 

особинама 

длаке и утицају 

кожне масти на 

квалитет косе 

-оспособљава-

ње ученика да 

правилно 

користе 

препарате за 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови знања; 

-домаћи 

задаци; 

-праћење 

степена 

ангажовања 

ученика 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

негу косе -

стицање знања 

о перути и 

препаратима за 

њено 

отклањање, о 

кондиционери

ма и њихов 

избор у односу 

на квалитет 

косе  

-оспособљава-

ње ученика да 

препознају 

оштећену косу 

и примене 

одговарајући 

препарат за 

паковање косе 

-стицање знања 

о препаратима 

за заштиту косе 

од сунчеве 

светлости 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

-рад са 

уџбеником 

-практично-

смисаоне 

методе 

-интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење- 

наставник/ 

ученик 

-учење по 

моделу 
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Допунска настава познавање препарата  ,први разред 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Увод током 

школске 

године 

-упознавање са 

наставним 

садржајем и 

значајем 

козметичких 

препарата  

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

генерализује 

-поставља 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-практично-

смисаоне методе 

-интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење- 

наставник/ 

ученик 

-учење по моделу 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

 

2. Козметичке 

сировине 

током 

школске 

године 

-упознавање са 

класификацијом 

сировина 

-упознавање са 

основним 

дејствима 

појединих група 

сировина 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови 

знања; 

-домаћи 

задаци; 

-праћење 

степена 

ангажовања 

ученика 

 

3. Козметички 

препарати 

током 

школске 

године 

-стицање знања о 

особинама, 

саставу, дејству, 

изради и 

облицима 

козметичких 

препарата 

 

4.Дезинфекција 

и 

стерилизација 

током 

школске 

године 

 знања о значају 

дезинфекције и 

стерилизације у 

фризерском 

занимању 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови 

знања; 

-домаћи 

задаци; 

 

5.Препарати за 

личну хигијену 

током 

школске 

-стицање знања о 

особинама, 

-метода усменог 

излагања -метода 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

године саставу, дејству, 

изради и 

облицима 

препарата за 

одржавање личне 

хигијене  

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

разговора -

методе 

показивања  

--практично-

смисаоне методе 

-интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење- 

наставник/ 

ученик 

-учење по моделу 

-праћење 

степена 

ангажовања 

ученика 

6.Препарати за 

бријање 

током 

школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

врстама бријања 

-усмено 

одговарање 

ученика; 

-тестови 

знања; 

-домаћи 

задаци; 

-праћење 

степена 

ангажовања 

ученика 

 

7.Препарати за 

негу косе и 

косишта 

током 

школске 

године 

-оспособљавање 

ученика да 

правилно користе 

препарате за негу 

косе 
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Технологија рада 
први разред средње школе  

 

Циљ наставног предмета јесте стицање теоријских знања, усвајање техника фризерских процедура, формирање позитивних стручно-

етичких ставова и развијање навика лепог понашања приликом обављања професионалних задатака. Наставни садржаји предмета су у 

корелацији са наставним садржајима практичне наставе. 

Задаци наставе јесу:  

- стицање знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава карактеристичних за подручје рада; 

- овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, апарата и фризерских материјала; 

- обликовање дневне, вечерње и такмичарске пунђе; 

- овладавање свим техникама уплитања косе; 

- израда минивала на краткој и дугој коси; 

- израда минивала на здравој и оштећеној коси; 

- овладавање поступком бојења, избељивања и сенчења косе; 

- овладавање техникама надоградње косе; 

- овладају техникама чувања, неговања, бојења и шишања власуљарских производа; 

- самостална израда фризуре у тренду, техником шишања и бојења косе; 

- самосталност у формирању фризуре према облику лица и главе; изграђивање креативног односа према раду 

 

Корелације: 

- упознавање са струком и њеним значајем- у корелацији са наставном темом култура понашања на радном месту; 

- култура понашања на радном месту -у корелацији са наставном темом упознавање са струком и њеним значајем и хигијенско-техничка 

заштита на раду; 

- хигијенско-техничка заштита на раду- у корелацији са наставном темом култура понашања на радном месту и хигијена рада; 

- упознавање са алатом, прибором и апаратима- у корелацији са наставном темом обликовање косе шишањем и трансформација косе; 

- анализа квалитета косе- у корелацији са наставном темом нега хемијски третиране и оштећене косе и патологија косе и коже главе; 

- патологија косе и коже главе- у корелацији са наставном темом патолошке промене на кожи и обољење длаке; 

- врсте препарата и њихова примена- у корелацији са наставном темом препарати за негу косе и косишта; 

- хигијена - нега косе - у корелацији са наставном темом врсте препарата и њихова примена и препарати за негу косе и косишта; 

- трансформација косе- у корелацији са наставном темом израда таласа, минивал, обликовање фризура; 

- израда таласа- у корелацији са наставном темом трансформација косе; 

- минивал- у корелацији са наставном темом трансформација косе; 

- обликовање фризура у корелацији са наставном темом трансформација косе; 
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Технологија рада  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Упознавање са 

струком и њеним 

значајем 

Број часова:5 

Септембар 

-упознавање 

ученика са 

карактеристикама 

радног места и 

развојем фризуре 

кроз векове 

- стицање знања о 

врстама, 

употреби и 

начину чувања 

радних средстава 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање алатом 

-методе активног 

учења: 

кооперативно 

учење 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

2. Култура 

понашања на 

радном месту 

Број часова: 5 

Септембар 

Октобар 

- Упознавање 

ученика са 

естетским 

изгледом женског 

фризера на 

радном месту 

- Пријем и 

испраћај странке, 

поштовање 

правила лепог 

понашања 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

3.Хигијенско-

техничка заштита 

на раду 

Број часова: 6 

Октобар 

-оспособљавање 

ученика да 

примене мере 

заштите на раду и 

употребе 

средства заштите 

на раду 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-упознавање 

ученика са 

санитарним 

прописима, 

употреба 

средства за 

одржавање 

хигијене алата, 

прибора и радне 

просторије и 

дезинфекција и 

стерилизација 

прибора 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

4. Упознавање са 

алатом, прибором 

и апаратима 

Број часова: 6 

Новембар 

-Упознавање са 

врстама чешљева, 

четки и маказа и 

њихова правилна 

примена 

-Усвајање 

правилног 

држања чешља, 

маказа и четки 

-Упознавање и 

правилно 

руковање фен 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

апаратом области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање алатом 

-методе активног 

учења: 

кооперативно 

учење 

5. Анализа 

квалитета косе 

Број часова: 8 

Новембар 

Децембар 

-упознавање са 

карактеристикама 

длаке и косе 

Оспособљавање 

ученика да 

изврше анализу 

косе и спроведу 

поступак 

утврђивања 

квалитета косе 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

6. Патологија 

косе и коже главе 

Број часова: 4 

Децембар 

-Оспособљавање 

ученика да 

препознају 

патолошке 

промене 

-Упознавање са 

третманима 

приликом 

патолошких 

промена 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

7. Врсте 

препарата и 

њихова примена  

Број часова: 5 

Јануар 

-упознавање 

ученика са 

врстама 

препарата 

-оспособљавање 

ученика за 

уптребу 

препарата и 

њихово деловање 

на косу 

-упознавање 

ученика са ПХ 

вредности 

препарата 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање алатом 

-методе активног 

учења: 

кооперативно 

учење 

 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

8. Хигијена - нега 

косе  

 

Број часова: 7 

Фебруар 

-оспособљавање 

ученика за 

примену 

одговарајућег 

шампона 

-усвајање 

техника прања 

косе (покрети 

руку) 

-усвајање 

техника масажа 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

главе 

-оспособљавање 

ученика за прање 

и негу косе 

(према типу косе 

и коже) 

-упознавање 

ученика са 

ревитализацијом 

косе (површинска 

и дубинска) 

-усвајање 

техника 

испирсња косе 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

 

9.Трансформација 

косе  

Број часова: 4 

Март 

-упзнавање са 

физичким 

процедурама на 

коси 

-упознавање са 

хемијским 

процедурама на 

коси 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

10. Израда таласа Број часова: 7 

Март  

Април 

-упознавање са 

техникама 

обликовања 

таласа прстима 

-упознавање са 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

техникама 

обликовања 

таласа шестицама 

-упзнавање са 

техником 

обликовања 

савремених 

марсел таласа 

-упознавање са 

техником израде 

таласа помоћу 

намотача 

-упознавање са 

техником израде 

таласа помоћу 

фена и чешља 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање алатом 

-методе активног 

учења: 

кооперативно 

учење 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

11. Минивал  Број часова: 7 

Април   

Мај 

-усвајање битних 

чињеница за 

анализу и 

припрему косе за 

минивал 

-упознавање са 

избором 

препарата за 

минивал 

-оспособљавање 

ученика за 

одређивање 

облика и 

величине 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

намотача 

-усвајање 

фризерске 

процедуре-

поступак увијања 

косе за минивал 

А) класично 

хоризонтално 

навијање косе за 

минивал 

Б )модеран начин 

увијања:кружно, 

парцијално и 

спирално 

Ц) израда 

минивала на 

здравој коси 

Д) израда 

минивала на 

хемијски 

третираној коси 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

12. Обликовање 

фризура 

Број часова: 6 

Мај  

Јун 

-усвајање 

чињеница за 

естетско 

обликовање 

фризура 

-упознавање са 

техником 

увијања косе 

намотачима 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

(водена 

ондулација) 

-упознавање са 

техником 

обликовања 

фризуре фен 

апаратом 

-упознавање са 

припремом косе 

за израду пунђе 

-упознавање са 

припремом 

прибора и 

материјала за 

израду пунђе 

-упознавање за 

примену технике 

код израде пунђе 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање алатом 

-методе активног 

учења: 

кооперативно 

учење 

на римерима, 

домаћи задаци 
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Технологија рада – допунска настава 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Упознавање са 

струком и њеним 

значајем 

током 

школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

карактеристикама 

радног места и 

развојем фризуре 

кроз векове 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

2. Култура 

понашања на 

радном месту 

током 

школске 

године 

-Упознавање 

ученика са 

естетским 

изгледом женског 

фризера на 

радном месту 

-Пријем и 

испраћај странке, 

поштовање 

правила лепог 

понашања 

-усмено 

одговарање 

 

3.Хигијенско-

техничка заштита 

на раду 

током 

школске 

године 

употреба 

средства за 

одржавање 

хигијене алата, 

прибора и радне 

просторије и 

дезинфекција и 

стерилизација 

прибора 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

4. Упознавање са 

алатом, прибором 

током 

школске 

-Усвајање 

правилног 

-усмено 

одговарање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

и апаратима године држања чешља, 

маказа и четки 

-Упознавање и 

правилно 

руковање фен 

апаратом 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

5. Анализа 

квалитета косе 

током 

школске 

године 

-упознавање са 

карактеристикама 

длаке и косе 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

6. Патологија 

косе и коже главе 

током 

школске 

године 

-Оспособљавање 

ученика да 

препознају 

патолошке 

промене 

-усмено 

одговарање 

 

7. Врсте 

препарата и 

њихова примена  

током 

школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

врстама 

препарата 

-усмено 

одговарање 

 

8. Хигијена - нега 

косе  

 

током 

школске 

године 

-оспособљавање 

ученика за 

примену 

одговарајућег 

шампона 

-усвајање 

техника прања 

косе (покрети 

руку) 

-усмено 

одговарање 

 

9.Трансформација 

косе  

током 

школске 

-упзнавање са 

физичким 

-утврђује 

усвојено 

-утврђује ниво 

способности 

-метода усменог 

излагања 

-усмено 

одговарање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

године процедурама на 

коси 

-упознавање са 

хемијским 

процедурама на 

коси 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

10. Израда таласа током 

школске 

године 

-упознавање са 

техникама 

обликовања 

таласа прстима 

-усмено 

одговарање 

 

11. Минивал  током 

школске 

године 

-усвајање битних 

чињеница за 

анализу и 

припрему косе за 

минивал 

-усмено 

одговарање 

 

12. Обликовање 

фризура 

током 

школске 

године 

-усвајање 

чињеница за 

естетско 

обликовање 

фризура 

-усмено 

одговарање 
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Практична настава 
први разред средње школе  

 

Циљ наставног предмета јесте стицање практичних знања, усвајање техника фризерских процедура, формирање позитивних стручно-

етичких ставова и развијање навика лепог понашања приликом обављања професионалних задатака 

 Задаци наставе јесу:  

- стицање знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава карактеристичних за подручје рада; 

- овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, апарата и фризерских материјала; 

- самостално формирање дневне фризуре; 

- самостално формирање дневне, вечерње и такмичарске фризуре; 

-овладавање свим техникама уплитања косе; 

-самостална израда минивала на дугој и краткој коси; 

-самостална израда минивала на здравој и оштећеној коси; 

-овладавање свим техникама шишања; 

-овладавање поступком бојења, бељења и сенчења косе; 

-овладавање техникама надогардње косе и самосталност у раду; 

-овладавање техникама неговања, бојења и шишања власуљарских производа; 

-самостална израда фризура у тренду техником шишања и бојења косе; 

-самосталност у формирању фризуре према облику лица и главе; 

-изграђивање креативног односа према раду. 

Корелација – наставне теме: 

Наставне теме: све су у корелацији са Технологијом рада 1  

Упознавање са професијом и култура понашања на раном месту, Хигијенско – техничка заштита на раду, Упознавање са алатом, прибором 

и апаратима, Анализа квалитета косе, Врсте препарата за прање и естетску негу косе, Хигијена и нега косе, Израда таласа, Трајна 

ондулација (минивал), Обликовање фризура. 

Наставне теме: све су у корелацији са Познавање препарата 1 

Хигијенско – техничка заштита на раду, Упознавање са алатом, прибором и апаратима, Анализа квалитета косе, Врсте препарата за прање  

и естетску негу косе, Хигијена и нега косе, Трајна ондулација (минивал), Обликовање фризура. 

Наставне теме: су у корелацији са Хемијом 1 

Хигијенско – техничка заштита на раду, Упознавање са алатом, прибором и апаратима, Врсте препарата за прање и естетску негу косе, 

Хигијена и нега косе.              
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Пртактична настава -  први разред 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Упознавање 

са професијом 

и култура 

понашања на 

радном месту  

Број часова: 6 

септембар 

- упознавање 

ученика са 

карактеристикама 

радног места 

- стицање знања о 

врстама, употреби 

и начину чувања 

радних средстава 

-упознавање 

ученика са 

опхођењем од 

пријема до 

испраћаја 

муштерије у 

салону 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

2. Хигијенско 

техничка 

заштита на 

раду  

Број часова: 7 

септембар 

-оспособљавање 

ученика да 

примене мере 

заштите на раду и 

употребе средства 

заштите на раду 

-упознавање 

ученика са 

санитарним 

прописима, 

употреба средства 

за одржавање 

хигијене алата, 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

 -метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

прибора и радне 

просторије и 

дезинфекција и 

стерилизација 

прибора 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

3.Правилно 

руковање 

прибором и 

алатом 

Број часова: 

50 

септембар 

октобар 

новембар 

-Упознавање са 

врстама чешљева, 

четки и маказа и 

њихова правилна 

примена 

-Усвајање 

правилног 

држања чешља, 

маказа и четки 

-Упознавање и 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

правилно 

руковање фен 

апаратом 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

4. Анализа 

квалитета косе  

Број часова: 

40 

новембар 

децембар 

-упознавање са 

карактеристикама 

длаке и косе 

Оспособљавање 

ученика да 

изврше анализу 

косе и спроведу 

поступак 

утврђивања 

квалитета косе 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

5. Врсте 

препарата за 

прање и 

естетску негу 

косе  

Број часова: 

20 

децембар 

јануар 

-оспособљавање 

ученика да 

препознају утицај 

фризерских 

препарата на косу 

и ПХ вредност 

препарата 

-развијање навика 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

за примену ових 

препатара 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

6. Хигијена и 

нега косе 

Број часова: 

50 

јануар 

фебруар 

март 

-оспособљавање 

ученика за 

примену 

одговарајућег 

шампона 

-усвајање техника 

прања косе 

(покрети руку) 

-усвајање техника 

масажа главе 

-оспособљавање 

ученика за прање 

и негу косе (према 

типу косе и коже) 

-упознавање 

ученика са 

ревитализацијом 

косе (површинска 

и дубинска) 

-усвајање техника 

испирања косе 

-усвајање битних 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

чињеница за негу 

косе 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

7. Израда 

таласа  

Број часова: 

40 

март 

април 

-упознавање са 

техникама 

обликовања 

таласа 

-упознавање са 

техникама 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

обликовања 

таласа шестицама 

-упзнавање са 

техником 

обликовања 

савремених 

марсел таласа 

-упознавање са 

техником израде 

таласа помоћу 

намотача 

-овладавање са 

техником израде 

таласа помоћу 

фена и чешља 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

8. Трајна 

ондулација 

(минивал) 

Број часова: 

32 

април 

-упознавање 

ученика са: 

огртањем странке, 

рашчешљавање и 

одређивање 

квалитета косе, 

прање косе, 

шишање косе, 

раздељивање 

косе, наношење 

препарата и 

увијање косе, 

испирање увијене 

косе водом, 

фиксирање косе, 

испирање косе и 

употреба 

регенератора, 

шишање и 

обликовање 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризуре 

-упознавање са 

техникама 

увијање косе за 

минивал 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

апаратима и 

алатом 

9. Обликовање 

фризуре 

Број часова: 

70 

април 

мај 

-развијање 

корисних навика 

и особина 

личности: 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

јун уредност, 

прецизност, 

тачност, 

истрајност, 

поступност, 

истрајност, 

поступност, 

систематичност 

-овладавање 

техником увијања 

косе за водену 

ондулацију 

-овладавање 

техником 

обликовања 

фризуре фен 

апаратом 

-припрема косе за 

израду пунђе 

-припрема 

прибора и 

материјала за 

израду пунђе 

-вежбање технике 

увијања косе 

разне дужине 

-самостално 

вежбање на 

моделима 

-обликовање фен 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризуре на 

разним дужинама 

косе 

-израда пунђи уз 

примену разних 

техника 

-овладавање 

техником 

уплитања косе 

-израда дневних и 

вечерњих пунђи 

уз помоћ 

наставака 

-самостална 

израда дневних и 

вечерњих пунђи 

на моделима 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

САДРЖАЈ 

БЛОК 

НАСТАВЕ 

 

Број часова: 

60 

Јун 

-професионална 

комуникација- 

оспособљавање 

-правилно 

руковање алатом, 

прибором и 

апаратима-

оспособљавање 

-дезинфекција и 

стерилизација-

оспособљавање за 

правилну 

примену 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-технике прања 

косе, технике 

увијања косе: 

водена ондулација 

и минивал-

овладавање 

техникама прања 

косе, водене 

ондулације и 

минивала 

-технике 

обликовања 

фризура- 

подстицање 

радозналости за 

обликовање 

фризура 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

литературу, 

-припрема 

презентације 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Хигијена и прва помоћ 
други разред средње школе 

 

Циљ наставног предмета јесте да ученици стекну основна знања из опште хигијене и прва помоћи, формирају позитивне ставове и 

развијају одређене навике, као и да та знања примењују у свакодневном животу и професионалном раду. 

 

Задаци наставе су: 

-стицање знања о здравственом и естетском значају одржавања личне хигијене и хигијенског начина живљења 

-превенција болести и поремећаја који настају као последица недовољног и неправилног одржавања личне хигијене и нехигијенског 

начина живљења 

-овладавање личним и социјалним вештинама значајним за успешно обављање професионалних активности и очувае сопственог менталног 

здравља 

-формирање ставова који одражавају позитиван однос према примарној превенцији менталног здравља 

-упознавање са поремећајима понашања и њиховим последицама 

-упознавање са факторима који утичу на на ментално здравље 

-разумевање односа између соматског и менталног 

-разумевање односа између понашања особе и личности и ситуације 

-усвајање основних појмова  из менталне хигијене 

-обучавање ученика практичним методама и техникама указивања прве помоћи 

-стицање знања о томе колики је значај правовремено и правилно указане прве помоћи у спасавању људских живота; 

 

Корелације: 

 

- тема: повреде, завојни материјал и технике превијања – корелација са предметом основе дерматологије, тема - Оштећења коже различитим 

спољњим факторима  

- тема: лична хигијена – корелација са предметом основе дерматологије, тема - гљивична обољења коже  

- тема: лична хигијена – корелација са предметом основе дерматологије, тема - болести које се преносе сексуалним путем 

- тема: лична хигијена – корелација са предметом основе дерматологије, тема - паразитарна обољења коже  

- тема: лична хигијена – корелација са предметом познавање препарата , тема - препарати за личну хигијену  

- тема:ментална хигијена– корелација са предметом биологија са екологијом , тема – биологија развића човека 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ПРЕДМЕТ: Xигијена и прва помоћ 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Повреде, 

завојни 

материјал и 

технике 

превијања 

 

 

6 часова 

сепембар  

- стицање знања о 

врстама повреда и 

рана, поступком 

збрињавања истих 

- стицање знања о 

врстама завојног 

материјала и врстама 

и техникама 

превијања 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја 

нова знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује 

ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

2. Крварење, 

методе 

хемостазе и 

шок 

6 часова 

сепембар 

октобар 

-стицање знања о 

појму, подели и 

препознавању 

крварења и процени 

искрварености  

-стицање знања о 

мерама превенције 

шока, методама 

привремене 

хемостазе, дигиталној 

компресији и 

компресивном завоју 

савладавање технике 

руковања 

Есмарховом повеском 

и поступком код 

ампутације 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

3. Повреде 

коштано-

6 часова 

октобар 

- Стицање знања о 

повредама костију и 

-уочава 

-запажа 

-утврђује 

ниво 

-метода 

усменог 

усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

зглобног 

система и 

имобилизација 

 

новембар  зглобова  

-Усвајање појма 

имобилизација и 

стицање знања о 

средствима и 

техникама 

имобилизације, као и 

начинима транспорта 

лица са 

имобилизацијом 

 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја 

нова знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

4. Повреде 

унутрашњих 

органа 

5 часова 

новембар 

-Стицање знања о 

повредама 

унутрашњих органа, 

политрауми и 

поступком са 

политрауматизованим 

лицем 

-Усвајање појма краш 

и бласт повреде 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

5. Термичке, 

хемијске 

повреде и 

повреде 

електрицитетом 

6 часова 

новембар 

децембар 

-Усвајање појмова из 

области  саобраћајног 

трауматизма, 

термичких повреда, 

опекотина и 

хемијских опекотина, 

повреда 

електрицитетом  као 

и начинима пружања 

прве помоћи.  

 усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

6.Лична 

хигијена 

 

 

12 децембар 

јануар 

фебруар 

 

-Стицање знања 

везаних за одржавање 

личне хигијене, 

методе и  правилно 

коришћење 

контрацепције, 

планирање породице 

-Формирање  

позитивних ставова и 

развијање одређених 

навика 

-Стицање знања 

везаних за полно 

преносиве болести и 

начине превенције 

истих 

-Проширивање знања 

о болестима прљавих 

руку, паразитарним 

обољењима и другим 

обољењима коже 

-Упознавање ученика 

са значајем хигијене 

одевања 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја 

нова знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује 

ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

7. Ментална 

хигијена 

29 часова 

март април 

мај јун 

- Упознавање ученика 

са појмом ментална 

хигијена, факторима 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-утврђује 

ниво 

способности 

-метода 

усменог 

излагања 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

који утичу на 

ментално здравље, 

схватање односа 

између соматског и 

менталног  

- Упознавање ученика 

са појмом личност, 

здрава и зрела 

личност, схватање 

периода развоја 

личности и 

социјализације  

- Упознавање ученика 

са појмом емоције, 

врстама и значајем 

истих 

- Усвајање појма 

стрес, психичка 

траума, 

посттрауматски 

стресни догађај, 

фрустрација, 

конфликт, 

анксиозност, 

агресивност и 

стицање знања о 

начинима 

превазилажења истих 

- Проширивање 

старих и стицање 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја 

нова знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

(објашњавање и 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

нових знања о 

болестима 

зависности, њиховој 

превенцији и 

ресоцијализацији 

- Стицање знања 

везаних за хигијенске 

аспекте рада у 

области личне услуге 

и примена тих знања 

у свакодневном 

животу и 

професионалном раду 

- Усвајање појмова – 

стереотипије и 

предрасуде и стицање 

знања о 

комуникацијским 

процесима и 

начинима решавања 

конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Допунска настава –Хигијена и прва помоћ 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Повреде, 

завојни 

материјал и 

технике 

превијања 

 

током 

школске 

године 

- стицање знања о 

врстама повреда и 

рана, поступком 

збрињавања истих 

- стицање знања о 

врстама завојног 

материјала и 

врстама и 

техникама 

превијања 

 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује 

ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

2. Крварење, 

методе 

хемостазе и 

шок 

током 

школске 

године 

-стицање знања о 

појму, подели и 

препознавању 

крварења и процени 

искрварености  

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

3. Повреде 

коштано-

зглобног 

током 

школске 

године 

- Стицање знања о 

повредама костију и 

зглобова  

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-утврђује 

ниво 

способности 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

система и 

имобилизација 

 

 

-Усвајање појма 

имобилизација 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 
4. Повреде 

унутрашњих 

органа 

током 

школске 

године 

Стицање знања о 

повредама 

унутрашњих органа 

 

5. Термичке, 

хемијске 

повреде и 

повреде 

електрицитетом 

 

током 

школске 

године 

-Усвајање појма 

саобраћајни 

трауматизам, 

термичка повреда, 

опекотина и 

хемијска опекотина 

-Стицање знања о 

начинима пружања 

прве помоћи код 

термичких, 

хемијских повреда 

и повреда 

електрицитетом 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

6.Лична 

хигијена 

 

 

током 

школске 

године 

-Стицање знања 

везаних за 

одржавање личне 

хигијене, методе и  

правилно 

коришћење 

контрацепције, 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-утврђује 

ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

планирање 

породице 

-Проширивање 

знања о болестима 

прљавих руку 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

односу на 

претходни период 

7. Ментална 

хигијена 

током 

школске 

године 

- Упознавање 

ученика са појмом 

ментална хигијена, 

факторима који 

утичу на ментално 

здравље 

- Стицање знања 

везаних за 

хигијенске аспекте 

рада у области 

личне услуге и 

примена тих знања 

у свакодневном 

животу и 

професионалном 

раду 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 
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Естетско обликовање фризура 
-други разред средње школе 

 
Циљ и задаци 

Циљ овог предмета је упознавање ученика са значајем вредновања старих вредности улепшавања човечијег изгледа, формирање њиховг 

односа према тим вредностима и могућност одклањања естецких недостатака. 

 

Задатак наставе предмета: 

-упознавање ученика са историским развојем фризуре и начинима њеног формирања 

-оспособљавање да  избор фризуре прилагођава  лику и другим телесмим особинама муштерје  

-опособљавање ученика за израду разних врста фризура у зависниоти oд њихове намене. 

- оспособљавање ученика за естeтско понашање код пријема и испраћаја муштерија 

 

Наставне теме  су у корелацији са: 

Практичном наставом: 

- Упознавање са струком и њеним значењем 

- Култура панашања на радном месту 

- Хигијенско-техничка заштита на раду 

- Упознавање са алатом, прибором и апаратима 

- Анализа квалитета косе 

- Патологија косе и коже главе 

- Врсте препарата и њихова примена 

- Хигијена-нега косе, 

Српским језиком- Култура изражавања ( Усмено и Писмено изражавање), 

Информатиком и рачунарством I разред- Структура, организација и коришћење података, Обрада текстуалних података на рачунару, 

Ликовном културом- Материјали и технике, 

Технологијом рада- Класично шишање, Модерно савремено шишање.
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ПРЕДМЕТ:  Естетско обликовање фризура,     РАЗРЕД ДРУГИ разред средње школе 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Појам 

естетике, 

значај естетике 

и њен утицај на 

развој 

фризерских 

услуга 

 

17 

септембар 

октобар 

 

 

 

Циљ ове теме 

је упознавање 

ученика са 

значајем 

вредновања 

старих 

вредности 

улепшавања 

човечијег 

изгледа, 

формирање 

њиховг односа 

према тим 

вредностима и 

могућност 

одклањања 

естецких 

недостатака. 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знање 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

-поставља  

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки 

припрема 

ученика за 

реализацију 

нове наставне 

јединице. 

оспособљавање 

ученика за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема  

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-реализује 

-Метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-метода 

показивања 

(демонстрација 

сликом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-рад са 

рачунаром 

Усмено 

одговарање 

ученика,тестов

и знања,домаћи 

задаци 

 

2. Историjски 

преглед 

мушких и 

женских 

фризура 

 

 

57 

Октобар, 

новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар, март, 

април, мај, јуни 

Циљ ове теме 

је упознавање 

ученика са 

значајем 

вредновања 

старих 

вредности 

улепшавања 

човечијег 

изгледа, 

формирање 

Усмено 

одговарање 

ученика,тестов

и знања,домаћи 

задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

њиховг односа 

према тим 

вредностима и 

могућност 

одклањања 

естетских 

недостатака 

активности 
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Естетско обликовање фризура, други разред допунска настава 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Појам 

естетике, 

значај естетике 

и њен утицај на 

развој 

фризерских 

услуга 

17 

септембар 

октобар 

 

 

 

упознавање 

ученика са 

значајем 

вредновања 

старих 

вредности 

улепшавања 

човечијег 

изгледа  

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знање 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања  

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-Метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-метода 

показивања 

(демонстрација 

сликом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-рад са 

рачунаром 

Усмено 

одговарање 

ученика,тестов

и знања,домаћи 

задаци 

 

2. Историjски 

преглед 

мушких и 

женских 

фризура 

57 

октобар  

новембар 

децембар 

јануар 

фебруар 

март 

април 

мај,јуни 

 упознавање 

ученика са 

значајем 

вредновања 

старих 

вредности 

улепшавања 

човечијег 

изгледа 
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Познавање препарата 
други разред средње школе 

 
Циљ предмета је стицање теоријских знања неопходних за разумевање послова којима ће се бавити остваривањем вежби у практичној 

настави и након завршеног образовања. 

 

Задаци наставе су: 

 

- стицање знања о препаратима за декорацију косе, браде и бркова; 

- стицање знања о препаратима за негу и заштиту коже лица и руку;  

- стицање знања о препаратима за сузбијање знојења и непријатног мириса; 

- стицање знања о мирисним материјама; 

- стицање знања о препаратима са најчешћим алергеним својствима. 

 

Корелације: 

 

- тема: препарати за декорацију косе, браде и бркова – корелација са предметом технологија рада, тема облиkовање фризура по стилу и 

намени -  

- тема: препарати за декорацију косе, браде и бркова – корелација са предметом, тема – спектар боја  

- тема: препарати за декорацију косе, браде и бркова – корелација са предметом, тема - употреба хидрогена у поступку нијансирања и бојења 

косе 

- тема: препарати за декорацију косе, браде и бркова – корелација са предметом, тема - нијансирање косе преливима и бојом 

- тема: препарати за декорацију косе, браде и бркова – корелација са предметом, тема - нега хемијски третиране и оштећене kосе 

- тема: препарати за негу и заштиту коже лица и руку – корелација са предметом основе дерматологије, тема - структура и функција коже  

тема: препарати са најчешћим алергеним својствима – корелација са предметом основе дерматологије, тема - алергијске дерматозе 
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Познавање препарата , други разред 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Препарати за 

декорацију 

косе, браде и 

бркова 

Број часова: 30 

cептембар 

oктобар 

новембар 

децембар 

- упознавање 

ученика са 

препаратима за 

учвршћивање 

косе; лаковима 

за косу, 

ехотоновима и 

пенама; о 

надоградњи 

косе; о 

хемијском 

саставу длаке; 

препаратима за 

ондулацију и 

врстама 

ондулације; 

- упознавање 

састава 

сировина и 

деловања на 

длаку; 

- упознавање 

начина 

примене, 

израде и 

облика 

препарата; 

- упознавање 

препарата за 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

неутрализацију 

и препарата за 

исправљање 

косе; 

- стицање 

знања о бојењу 

косе: 

препарати, 

подела, 

привремене 

боје, природне 

боје, 

синтетичке 

боје,нијансира

ње косе, 

бељење косе, 

хидрогени и 

утицај 

препарата за 

бојење на 

квалитет косе  

2. Препарати за 

негу и заштиту 

коже лица и 

руку 

Број часова: 20 

јануар фебруар 

март 

-упознавање са 

функцијом и 

типовима коже; 

-стицање знања 

о сировинама: 

масна и водена 

фаза; 

-стицање знања 

о препаратима 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

за чишћење 

коже, 

тоницима за 

лице, 

емолијентним 

и хидрантним 

кремовима, 

кремовима за 

масажу и за 

руке; 

-стицање знања 

о младалаћкој 

кожи; 

-стицање знања 

о препаратима 

за заштиту 

коже од 

хемикалија 

које се користе 

у 

професионално

м раду   

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

односу на 

претходни 

период 

3. Препарати за 

сузбијање 

знојења и 

непријатног 

мириса 

Број часова: 7 

април 

-упознавање са 

саставом зноја; 

-стицање знања 

о разликама 

између 

дезодоранса и 

антиперспиран

та; 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-стицање знања 

о саставу, 

дејству, 

примени, 

облицима и 

значају ових 

препарата у 

свакодневној 

хигијенско- 

естетској нези   

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

4.  Мирисне 

материје 

Број часова: 8 

април мај 

-упознавање са 

појмом, 

особинама, 

значајем 

мирисних 

материја; 

-стицање знања 

о природним и 

синтетичким 

мирисима, о 

етарским 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

уљима, 

парфемима и 

колоњским 

водама; 

- стицање 

знања о 

мирисним 

компонентама 

у фризерским 

препаратима 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

период 

5. Препарати са 

најчешћим 

алергеним 

својствима 

Број часова: 5 

мај  јун 

-стицање знања 

о 

сензибилишући

м својствима 

сировина 

високог и 

ниског ph и 

других 

козметичких 

сировина као 

алергена 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 
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Познавање препарата , други разред ,  допунска настава 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Препарати 

за декорацију 

косе, браде и 

бркова 

током 

школске 

године 

- упознавање 

ученика са 

препаратима за 

учвршћивање 

косе; о лаковима 

за косу, 

ехотоновима и 

пенама, 

препаратима за 

ондулацију и 

врстама 

ондулације 

стицање знања о 

бојењу косе 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

2. Препарати 

за негу и 

заштиту коже 

лица и руку 

током 

школске 

године 

-упознавање са 

функцијом и 

типовима коже; 

-стицање знања о 

препаратима за 

заштиту коже од 

хемикалија које 

се користе у 

професионалном 

раду   

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

3. Препарати 

за сузбијање 

знојења и 

непријатног 

током 

школске 

године 

-упознавање са 

саставом зноја; 

-стицање знања о 

разликама између 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

мириса дезодоранса и 

антиперспиранта 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

4.  Мирисне 

материје 

током 

школске 

године 

-стицање знања о 

природним и 

синтетичким 

мирисима, о 

етарским уљима, 

парфемима и 

колоњским 

водама; 

- стицање знања о 

мирисним 

компонентама у 

фризерским 

препаратима 

усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 

 

5. Препарати 

са најчешћим 

алергеним 

својствима 

током 

школске 

године 

-стицање знања о 

сензибилишућим 

својствима 

сировина високог 

и ниског ph и 

других 

козметичких 

сировина као 

алергена 

 усмено 

одговарање 

ученика, тестови 

знања, домаћи 

задаци,ангажовање 

ученика у настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни период 
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Технологија рада 
други разред средње школе  

 

Циљ наставног предмета јесте стицање практичних знања, усвајање техника фризерских процедура, формирање позитивних стручно-

етичких ставова и развијање навика лепог понашања приликом обављања професионалних задатака 

 

Задаци наставе јесу:  

- стицање знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава карактеристичних за подручје рада; 

- овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, апарата и фризерских материјала; 

- самостално формирање дневне фризуре; 

- самостално формирање дневне, вечерње и такмичарске фризуре; 

-овладавање свим техникама уплитања косе; 

-самостална израда минивала на дугој и краткој коси; 

-самостална израда минивала на здравој и оштећеној коси; 

-овладавање свим техникама шишања; 

-овладавање поступком бојења, бељења и сенчења косе; 

-овладавање техникама надогардње косе и самосталност у раду; 

-овладавање техникама неговања, бојења и шишања власуљарских производа; 

-самостална израда фризура у тренду техником шишања и бојења косе; 

-самосталност у формирању фризуре према облику лица и главе; 

-изграђивање креативног односа према раду. 

 

Корелације: 

-обликовање косе шишањем- у корелацији са наставном темом трансформација косе; 

-класично шишање- у корелацији са наставном темом обликовање косе шишањем; 

-модерно (савремено)шишање- у корелацији са наставном темом обликовање косе шишањем; 

-шишање косе код деце- у корелацији са наставном темом обликовање косе шишањем; 

-израда минивала у корелацији са наставном темом минивал; 

-обликовање фризура по стилу и намени -у корелацији са наставном темом трансформација косе; 

-употреба хидрогена у поступку нијансирања и бојења косе- у корелацији са наставном темом спектар боја; 

-бојење косе у природне тонове и нијансе- у корелацији са наставном темом спектар боја и нијансирање косе преливима и бојом; 

-нијансирање косе преливима и бојом- у корелацији са наставном темом бојење косе у природне тонове и нијансе; 

-нега хемијски третиране и оштећене косе- у корелацији са наставном темом врсте препарата и њихова примена и хигијена-нега косе; 
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Технологија рада  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Обликовање косе 

шишањем  

Број часова: 

5 Септембар 

-упознавање 

ученика са 

историјским 

развојем шишања 

-овладавање 

поступцима 

руковања алата и  

прибора, 

припрему косе за 

шишање и поделу 

косе за шишање 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

2. Класично 

шишање  

Број часова: 

5 Септембар 

-стицање знања о 

техникама и 

врстама 

класичног 

шишања: равно 

шишање, буби-

копф шишање, 

овално шишање 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

3. Модерно 

(савремено)шишање 

Број часова: 

6 

Октобар 

-усвајање битних 

чињеница за 

извођење 

следећих техника 

шишања: а. Раван 

рез, б. Убодно 

шишање, ц. 

усмено 

одговарање 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

Клизно шишање 

(проређивање 

косе) 

-стицање знања о 

линијама  

фризуре: 

степенаста, 

геометријска, 

асиметрична 

-развијање навика 

за употребу 

компјутера при 

избору фризуре и 

шишање 

савремених 

линија 

комбиновањем 

различитих 

техника рада 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

4. Шишање косе 

код деце  

Број часова: 

5 

Новембар 

-стицање знања о 

изгледу салона, 

комуникацији и 

заштити странке 

-усвајање битних 

чињеница за 

савремене линије 

шишања деце 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

усмено 

одговарање 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

5.Израда минивала Број часова: -упознавање усмено  
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

10 

 Новембар 

Децембар 

ученика са 

припремом косе 

за минивал, 

избором 

препарата за 

минивал, 

поступком израде 

минивала 

-стицање знања о 

одређивању 

облика и 

величине 

намотача и 

процесу израде 

минивала (начини 

навијања косе за 

минивал) 

-оспособљавање 

ученика за израду 

минивала на 

здравој коси и на 

различитим 

структурама косе 

-развијање 

прецизности, 

тачности, 

поступности и 

систематичности 

у раду 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

6.Обликовање 

фризура по стилу и 

намени 

Број часова:7 

Децембар 

Јануар 

 

-стицање знања о 

техникама израде 

фризуре 

-усвајање битних 

чињеница за 

обликовање 

фризура по стилу 

и намени 

-упознавање са 

израдом 

уметничких 

фризура 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

7.Спектар боја Број часова: 

6 Фебруар 

-упознавање 

ученика са 

спектром боја, 

основним и 

комплементарним 

бојама 

-упознавање 

ученика са 

каталогом боја и 

одређживање 

дубине тона и 

нијансе боје 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

питања и 

тражи 

објашњења 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

8.Употреба 

хидрогена у 

поступку 

нијансирања и 

бојења косе 

Број часова: 

5 Март 

-овладавање 

поступком бојења 

косе, врсти и 

класификацији 

боје 

-овладавање 

поступком 

деколоризације  

-стицање знања о 

врстама 

оксиданата  

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

 

9.Бојење косе у 

природне тонове и 

нијансе 

Број часова: 

7  

Април 

-оспособљавање 

ученика за 

комбиновање боја 

из исте серије, 

бојење косе у 

природне и 

остале тонове 

-стицање знања о 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

методама рада: 

бојење израстака, 

бојење 

продуженог 

израстка, бојење 

целе дужиине 

косе, пребојавање 

косе 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 

10.Нијансирање 

косе преливима и 

бојом 

Број часова: 

7  

Април 

Мај 

-стицање знања о 

полу-

перманентним 

бојама и колор 

шампонима 

-овладавање 

поступцима 

нијансирања 

бојом и 

средствима за 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

деколоризацију: у 

облику троугла, у 

облику ромба, 

цик-цак 

нијансирање 

-овладавање 

техникама 

нијансирања: 

нијансирање 

помоћу фолије,  

нијансирање 

помоћу чешља, 

нијансирање 

помоћу капе 

-стицање знања о 

деловању боје, 

прању и нези 

обојене косе 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

домаћи задаци 

11.Нега хемијски 

третиране и 

оштећене косе 

Број часова: 

7 Мај 

Јун 

-упознавање 

ученика са 

одређивањем 

степена 

оштећености косе 

-стицање знања о 

препаратима за 

негу и 

регенерацију косе 

-оспособити 

ученика за 

третман дубинске 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на римерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

неге и 

регенерацију 

длаке 

процедуре 
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Технологија рада – допунска настава 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Обликовање 

косе шишањем  

током 

школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

историјским 

развојем шишања 

-овладавање 

поступцима 

руковања алата и  

прибора, 

припрему косе за 

шишање и поделу 

косе за шишање 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

2. Класично 

шишање  

током 

школске 

године 

-стицање знања о 

техникама и 

врстама 

класичног 

шишања: равно 

шишање, буби-

копф шишање, 

овално шишање 

-усмено 

одговарање 

 

3. Модерно 

(савремено 

шишање) 

током 

школске 

године 

-усвајање битних 

чињеница за 

извођење техника 

шишања 

-стицање знања о 

линијама  

фризуре 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

4. Шишање 

косе код деце  

током 

школске 

-стицање знања о 

изгледу салона, 

-усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

године комуникацији и 

заштити странке 

-усвајање битних 

чињеница за 

савремене линије 

шишања деце 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

5.Израда 

минивала 

током 

школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

припремом косе 

за минивал, 

избором 

препарата за 

минивал, 

поступком израде 

минивала 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

6.Обликовање 

фризура по 

стилу и намени 

током 

школске 

године 

-стицање знања о 

техникама израде 

фризуре 

-усвајање битних 

чињеница за 

обликовање 

фризура по стилу 

и намени 

-усмено 

одговарање 

 

7.Спектар боја током 

школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

спектром боја, 

основним и 

комплементарним 

бојама 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства  

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

-усмено 

одговарање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-упознавање 

ученика са 

каталогом боја и 

одређживање 

дубине тона и 

нијансе боје 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

(дијалог) 

8.Употреба 

хидрогена у 

поступку 

нијансирања и 

бојења косе 

током 

школске 

године 

-овладавање 

поступком бојења 

косе, врсти и 

класификацији 

боје  

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

9.Бојење косе у 

природне 

тонове и 

нијансе 

током 

школске 

године 

-оспособљавање 

ученика за 

комбиновање боја 

из исте серије, 

бојење косе у 

природне и 

остале тонове 

-стицање знања о 

методама рада 

-усмено 

одговарање 

 

10.Нијансирање 

косе преливима 

и бојом 

током 

школске 

године 

-овладавање 

поступцима 

нијансирања 

бојом  

-стицање знања о 

деловању боје, 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства  

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

-усмено 

одговарање 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

прању и нези 

обојене косе 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

(дијалог) 

11.Нега 

хемијски 

третиране и 

оштећене косе 

током 

школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

одређивањем 

степена 

оштећености косе 

-стицање знања о 

препаратима за 

негу и 

регенерацију косе 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 
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Практична настава 
други разред средње школе 

 

Циљ наставног предмета јесте стицање практичних знања, усвајање техника фризерских процедура, формирање позитивних 

стручно-етичких ставова и развијање навика лепог понашања приликом обављања професионалних задатака 

 Задаци наставе јесу:  

 стицање знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава карактеристичних за подручје рада; 

 овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, апарата и фризерских материјала; 

самостално формирање дневне фризуре; 

самостално формирање дневне, вечерње и такмичарске фризуре; 

овладавање свим техникама уплитања косе; 

самостална израда минивала на дугој и краткој коси; 

самостална израда минивала на здравој и оштећеној коси; 

овладавање свим техникама шишања; 

овладавање поступком бојења, бељења и сенчења косе; 

овладавање техникама надогардње косе и самосталност у раду; 

овладавање техникама неговања, бојења и шишања власуљарских производа; 

самостална израда фризура у тренду техником шишања и бојења косе; 

самосталност у формирању фризуре према облику лица и главе; 

изграђивање креативног односа према раду. 

 

Корелација – наставне теме 

Наставне теме: све су у корелацији са Технологијом рада 2  

Обликовање косе шишањем, Класично шишање, Модерно, савремено шишање, Шишање косе код деце, Израда минивала, Обликовање 

фризура по стилу и намени, Спектар боја, Употреба хидрогена у поступку нијансирања и бојења косе, Бојење косе у природне тонове и 

нијансе, Нијансирање косе преливима и бојом, Нега хемијски третиране и оштећене косе, Третмани приликом патолошких промена косе о 

коже главе. 

Наставне теме: су у корелацији са Познавање препарата 2 

Израда минивала, Обликовање фризура по стилу и намени, Спектар боја, Употреба хидрогена у поступку нијансирања и бојења косе 

Бојење косе у природне тонове и нијансе, Нијансирање косе преливима и бојом, Нега хемијски третиране и оштећене косе, Третмани 

приликом патолошких промена косе о коже главе. 
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Пртактична настава , други разред,  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Обликовање 

косе шишањем  

Број часова: 

40 

Септембар 

 

-упознавање 

ученика са 

историјским 

развојем шишања 

-оспособљавање 

ученика за 

правилну 

употребу алата, 

прибора, 

припрему косе за 

шишање и поделу 

косе за шишање 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

2. Класично 

шишање  

Број часова: 

40 

Септембар 

Октобар 

-усвајање битних 

чињеница за 

извођење 

фризерске 

процедуре равно 

шишање косе 

-усвајање битних 

чињеница за 

извођење 

фризерске 

процедуре буби-

копф шишање 

-усвајање битних 

чињеница за 

извођење 

фризерске 

процедуре овално 

шишање 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

3.Модерно 

(савремено 

шишање) 

Број часова: 

60 

Октобар 

Новембар 

-оспособљавање 

за технике 

шишања: а. Раван 

рез, б. Убодно 

шишање, ц. 

Клизно шишање 

(проређивање 

косе) 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

Усмено 

одговарање 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-усвајање битних 

чињеница за 

извођење линије 

фризуре-шишање: 

степенаста, 

геометријска, 

асиметрична 

-приказ 

практичног 

шишања на 

презентацијама 

(компјутер) 

-формирање 

практичних 

вештина уз помоћ 

компјутера 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризерске 

процедуре 

4. Шишање код 

деце  

Број часова: 

20 

Новембар 

Децембар 

-оспособљавање 

ученика за 

правилно 

опремање салона 

за децу, 

комуникацију и 

заштиту странке 

-усвајање битних 

чињеница за 

савремене линије 

шишања 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

5.Израда 

минивала 

Број часова: 

63 Децембар 

Јануар 

-оспособљавање 

за: припрему косе 

за минивал, избор 

препарата за 

минивал, 

поступак израде 

минивала, 

техника навијања 

минивала, израда 

минивала на 

здравој коси, 

израда минивала 

на хемијски 

третираној коси, 

израда минивала 

на различитој 

структури косе 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

6.Обликовање 

фризура по 

стилу и намени 

Број часова: 

50 Фебруар 

 

-оспособљавање 

за самосталну 

израду фризуре: 

по стилу 

(класичан и 

модеран), по 

намени (дневне и 

вечерње), 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

израђивање 

креативног 

односа 

(уметничке 

фризуре) 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризерске 

процедуре 

7.Спектар боја Број часова: 7 

Март 

-упознавање 

ученика са 

спектром боја, 

основним и 

комплементарним 

бојама 

-самосталност у 

одређивању 

дубине тона и 

нијансе боје 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

8.Употреба 

хидрогена у 

поступку 

нијансирања и 

бојења косе 

Број часова: 

20 Март 

-упознавање 

ученика са 

процесом бојења 

косе: површинско 

и дубинско 

бојење 

-овладавање 

поступком 

бојења: 

привременим, 

полутрајним и 

трајним бојама за 

косу 

-овладавање 

поступком 

деколоризације 

(поступно 

осветљивање 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

косе) 

-оспособљавање 

за правилну 

употребу 

хидрогена  

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

9.Бојење косе у 

природним 

тоновима 

Број часова: 

50 Март 

Април 

-оспособљавање 

ученика за 

комбиновање боја 

из исте серије 

-овладавање 

поступком бојења 

косе у природне 

тонове од 1 до 10 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

- овладавање 

поступком бојења 

косе у остале 

тонове 

(пепељасти тон, 

кестен, бакар, 

црвени тон, 

љубичасти тон, 

плави тон) 

-самосталност у 

методама рада: 

бојење израстака, 

бојење 

продуженог 

израстка, бојење 

целе дужиине 

косе, пребојавање 

косе 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризерске 

процедуре 

10.Нијансирање 

косе преливима 

и бојом 

Број часова: 

50  

Април 

Мај 

-овладавање 

техникама 

нијансирања 

-самосталност у 

поступку 

нијансирања 

бојом и 

средствима за 

деколоризацију: у 

облику троугла, у 

облику ромба, 

цик-цак 

нијансирање 

-оспособљавање 

за технике 

нијансирања: 

нијансирање 

помоћу фолије,  

нијансирање 

помоћу чешља, 

нијансирање 

помоћу капе 

-самосталност у 

праћењу и 

прегледу 

деловања боје, 

прању и нези 

обојене косе 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

11.Нега 

хемијски 

третиране и 

оштећене косе 

Број часова: 

11 Мај 

-способност да се 

правилно 

дијагностикује 

коса 

-одредити права 

средства за негу и 

регенерацију косе 

-оспособити за 

правилно 

наношење 

регенератора 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

12.Третмани 

приликом 

патолошких 

промена косе и 

коже главе 

Број часова: 9 

Јун 

-стицање знања о 

врстама третмана 

код патолошких 

промена косе и 

кође главе 

-самосталност у 

извођењу 

третмана 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризерске 

процедуре 

13.Блок настава Број часова: 

60 

Јун 

-самосталност у 

раду: обликовање 

косе шишањем, 

трансформација 

косе препаратом 

за минивал, 

обликовање косе 

по стилу и 

намени, употреба 

хидрогена у 

поступку 

нијансирања, 

бојење и 

нијансирање косе, 

неговање косе 

мултиактивним 

третманима, 

третмани 

приликом 

патолошких 

промена 

-овладавање 

поступцима 

израде минивала 

-изграђивање 

креативног 

односа према раду 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Основе дерматологије 
Трећи  разред средње школе 

 

Циљ наставног предмета јесте да ученици стекну основна знања о здравој кожи и њеним изданцима (длака,нокти),као и о болестима коже 

које су од значаја за успешан стручни и професионални рад. 

 

Задаци наставе су: 

-стицање знања о грађи и функцијама здраве коже и њених изданака , 

-стицање основних знања о патолошким променама на кожи., 

-оспособљавање ученика да на основу знања о здравој кожи схвате важност препознавања оболеле коже,косе и ноктију, 

-стицање знања о вирусним,бактеријским,гљивичним и парзитарним обољењима коже, 

-оспособљавање ученика да схвата важност препознавања заразних обољења косматог дела главе и лица,с циљем спречавања ширења ових 

болести на остале муштерије и ради личне заштите, 

-стицање знања о алергијским обољењима и алергеним материјама са којима раде, 

-оспособљавање ученика да стечена знања о кожи и болестима коже корисно примене у свом професионалном раду,као и у свакодневном 

животу 

 

Корелације: 

- тема: структура и функција коже корелација са предметом познавање препарата, тема - препарати за негу и заштиту коже лица и руку 

- тема: обољење длаке - трихозе корелација са предметом познавање препарата, тема - препарата препарати за негу косе и косишта 

- тема: алергијске дерматозе корелација са предметом познавање препарата, тема - препарати са најчешћим алергеним својствима 

- тема: вирусне инфекције коже  корелација са предметом биологија са екологијом, тема - вируси 

- тема: бактеријске инфекције коже корелација са предметом биологија са екологијом, тема - бактерије 

- тема: гљивична обољења коже корелација са предметом хигијена и прва помоћ, тема - лична хигијена 

- тема: паразитарна обољења коже корелација са предметом хигијена и прва помоћ, тема - лична хигијена 

- тема: оштећења коже различитим спољњим факторима корелација са предметом хигијена и прва помоћ, тема - повреде, завојни материјал и 

техниkе превијања 

- тема: болести које се преносе сексуалним путем корелација са предметом хигијена и прва помоћ, тема - лична хигијена 

- тема: болести које се преносе сексуалним путем корелација са предметом биологија са екологијом, тема - биологија развића човека 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Основе дерматологије, трећи  разред средње школе 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Увод у 

предмет 

 

 

1 час сепембар 

 

-упознавање 

ученика са 

предметом 

изучавања 

дерматологије 

и њен значај за 

образовни 

профил 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика 

 

2.Структура и 

функција коже 

9 часова 

сепембар 

октобар  

-упознавање 

ученика са 

макроскопским 

и 

микроскопским 

изгледом коже 

и типови коже 

- упознавање 

ученика са 

епидермом,дер

мом и 

хиподермом-

грађа и улога  

-стицање знања 

о аднексима 

коже,знојне и 

лојне жлезде-

грађа и 

функција,саста

в и 

физиолошки 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

значај лоја и 

знија 

-стицање знања 

о длаци,нокту 

и функцији 

коже, 

3. Патолошке 

промене на 

кожи -

ефлоресценци-

је 

4 часа октобар -упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

ефлоресценциј

е, 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

4. 

Еритематозне и 

еритемосквамо

зне дерматозе 

 

4 часа октобар 

новембар 

 

 -упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

еритема 

-стицање знања 

о псоријази 

 

5.Обољења 

знојних и 

лојних жлезда 

4 часа 

новембар 

 -упознавање 

ученика са 

обољењима 

знојних и 

лојних жлезда 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

наставник/ 

ученик, по 

групама 

претходни 

период 

6.Обољења 

длаке-Трихозе 

 

 

8 часоваа 

новембар 

децембар  

-упознавање 

ученика са 

наследним и 

стеченим 

болестима 

стабљике длаке 

-стицање знања 

о абнормал-

ностима у боји 

косе 

-стицање знања 

о алопецији 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

7.Обољења 

ноктију-

Онихозе 

 

2 часа 

децембар 

-стицање знања 

о обољењима 

на ноктима 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

8. Алергијске 

дерматозе 

 

3 часа јануар -стицање знања 

о алергијским 

реакцијама на 

кожи ,  

-упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

уртикарије 

-стицање знања 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

о екцему групама 

9.Вирусне 

инфекције 

коже 

3 часа јануар 

фебруар 

стицање знања 

о обољењима 

изазваним 

вирусима 

 

10. Бактеријске 

инфекције 

коже 

 

3 часа фебруар  - упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

пиодермије 

-упознавање 

ученика са 

стрептокок-

ним и 

стафилокок-

ним 

инфекцијaма 

коже 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

11.Гљивична 

обољења коже  

5 часова 

фебруар март 

-упознавање 

ученика са 

површним 

микозама 

-упознавање 

ученика са 

дерматофити-

јама 

капилицијума 

браде и тела 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

 

12.Паразитарна 2 часа март -упознавање   



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

обољења коже 

 

ученика са 

скабијесом и 

педикулозом 

ученик, по 

групама 

период 

13.Тумори 

коже 

3 часа март 

април 

-упознавање 

ученика са 

невусима,са 

бенигним и 

малигним 

тумором 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

14. Обољења 

периферних 

вена 

2 часа април -стицање знања 

о венској 

тромбози и 

венском 

варикозитету 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

15.Оштећења 

коже 

различитим 

спољним 

факторима 

3 часа април -упознавање 

ученика са 

механичким и 

физичким 

факторима који 

утичу на 

оштећење коже 

 

 

16.Болести које 4 часа мај -упознавање  



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

се преносе 

сексуалним 

путем 

 ученика са 

сифлисом,гоно

рејом и сидом 
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Допунска настава Oснове дерматологије,3.  РАЗРЕД 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Увод у 

предмет 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

предметом 

изучавања 

дерматологије 

и њен значај за 

образовни 

профил 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика 

 

2. Структура и 

функција коже 

током школске 

године 

-стицање знања 

о длаци,нокту 

и функцији 

коже 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

3.Патолошке 

промене на 

кожи-

ефлоресценциј

е 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

ефлоресценци-

је, 

 

4.Еритематозне 

и 

еритемосквамо

зне дерматозе 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

еритема 

-стицање знања 

о псоријази 

 

5.Обољења 

знојних и 

током школске 

године 

 -упознавање 

ученика са 

-уочава 

-запажа 

-утврђује ниво 

способности 

-метода 

усменог 

усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

лојних жлезда обољењима 

знојних и 

лојних жлезда 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-поставља 

питања 

- тражи 

објашњења 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

6.Обољења 

длаке-Трихозе 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

наследним и 

стеченим 

болестима 

стабљике длаке 

-стицање знања 

о абнормалнос-

тима у боји 

косе 

-стицање знања 

о алопецији 

 

7.Обољења 

ноктију-

Онихозе 

током школске 

године 

-стицање знања 

о обољењима 

на ноктима 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

8. Алергијске 

дерматозе 

током школске 

године 

-стицање знања 

о алергијским 

реакцијама на 

кожи , -

упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

уртикарије 

-стицање знања 

о екцему 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

9.Вирусне 

инфекције 

коже 

током школске 

године 

стицање знања 

о обољењима 

изазваним 

вирусима 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

10. Бактеријске 

инфекције 

коже 

током школске 

године 

- -упознавање 

ученика са 

појмом и 

поделом 

пиодермије 

-упознавање 

ученика са 

стрептококним 

и 

стафилококним 

инфекцијма 

коже 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

 

11.Гљивична 

обољења коже  

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

површним 

микозама 

-упознавање 

ученика са 

дерматофитија

ма 

капилицијума 

браде и тела 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

12.Паразитарна 

обољења коже 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

скабијесом и 

-уочава 

-запажа 

-издваја 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

-метода 

усменог 

излагања 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 

БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЦИЉЕВИ 
АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

педикулозом -открива 

-истражује 

-анализира 

-закључује 

-процењује 

-повезује 

-описује 

-усваја нова 

знања 

-активно 

учествује у 

раду 

предходна 

знања, 

искуства 

-планира 

-припрема 

-креира ток 

рада 

-реализује  

-едукује 

-мотивише 

-подстиче 

- прати 

-оцењује 

-иницира 

-приказује 

-описује 

-разговара 

-охрабрује 

-подучава 

-саветује 

-помаже 

(објашњавање 

и описивање) 

- текстуална 

метода 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

- -интерактивна 

метода- 

кооперативно 

учење-

наставник/ 

ученик, по 

групама 

13.Тумори 

коже 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

невусима,са 

бенигним и 

малигним 

тумором 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

14. Обољења 

периферних 

вена 

током школске 

године 

-стицање знања 

о венској 

тромбози и 

венском 

варикозитету 

 

15.Оштећења 

коже 

различитим 

спољним 

факторима 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

механичким и 

физичким 

факторима који 

утичу на 

оштећење коже 

усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови знања, 

домаћи 

задаци,ангажов

ање ученика у 

настави; 

напредовање у 

односу на 

претходни 

период 

 

16.Болести које 

се преносе 

сексуалним 

путем 

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

сифлисом,гоно

рејом и сидом 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Предузетништво 
-трећи разред- 

 

Циљ наставног предмета јесте да ученици стекну основна знања о свим релевантним факторима који утичу на предузетничке услове 

пословања; да подстакне ученике за оснивање и успешно вођење сопствених предузетничких подухвата; да стварају сопствену економску 

стабилност као предуслов за формирање успешног и динамичног предузетничког друштва. 

Задаци наставе јесу: 

− стицање неопходних знања о основним појмовима предузетништва; 

− стицање знања о особинама и мотивима предузетника; 

− проналажење предузетничке идеје и упућивање ученика где и како могу да их пронађу; 

− стицање знања о основним принципима књиговодствене евиденције; 

− проналажење иновација заснованих на знању; 

− стицање знања о основним облицима пословних субјеката као и о могућностима за започињање сопственог подухвата; 

− стицање знања о основним елементима пословног плана као незаобилазног документа за процену изводљивости предузетничких 

пројеката; 

− стицање знања о потребним ресурсима за успешан почетак пословања, као облицима подршке малим и средњим предузећима; 

− стицање знања о алтернативним стратегијама карактеристичним за мала предузећа; 

− стицање основе о карактеристикама предузетничке каријере и каријере оних који раде код предузетника; 

− оспособљавање ученика да анализирају животни циклус малог предузећа као и разлоге за њихов успех или неуспех. 

 

Корелација – наставне теме: 

Предузетништво и предузетник у корелацији са Практичном наставом 1 - Упознавање са професијом и култура понашања на радном месту 

Предузетничко друштво, Проналажење предузетничких идеја, Предузетничке стратегије у корелацији са Грађанским васпитањем - 

Наставна тема Ја, ми и други, корелација географија-тема Становништво, религија, култура, рачунарство и информатика-Обрада текста на 

рачунару 

Књиговодство у корелацији са рачунарством и информатиком-Обрада текста на рачунару  

Обезбеђивање ресурса и подршке у корелацији са Грађанским васпитањем - наставна тема Комуникација у групи 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Предузетништво, трећи разред  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Предузетништво 

и предузетник 

Септембар 8 

Октобар 2 

-стицање 

неопходних 

знања о 

основним 

појмовима 

предузетништ. 

-стицање знања 

о мотивима и 

особинама 

предузетника 

-проналажење 

предузетничке 

идеје и 

упућивање 

ученикиа где и 

како могу да их 

пронађу 

-посматра 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и тражи  

објашњења 

-анализира 

-закључује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства, 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности,  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице, 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема, 

-демонстрира 

целину или 

сегменте  

рукавања 

апаратима, 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњ. и 

описив.) 

-метода 

разговора 

(дискусија, 

интервју, 

разговор) 

-методе 

показив. 

(филмови, 

илустрац., 

фотограф.) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-илустров. 

радови 

-практич. 

Радови 

 

 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

тест знања. 

 

 

2. Предузетничко 

друштво 

Октобар 5 -проналажење 

иновација 

заснованих на 

знању 

-стицање знања 

о основним 

принципима 

књиговодствене 

евиденције 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

тест знања. 

 

 

3. Проналажење 

предузетничких 

идеја 

Октобар 4 

Новембар 8 

-проналажење 

иновација 

заснованих на 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

знању 

-стицање знања 

о основним 

принципима 

књиговодствене 

евиденције 

-уочава и 

означава 

-анализира 

апстрактне 

појмове, 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства, 

-реализује 

активности, 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања, 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 

тест знања. 

 

4.Пословни план Децембар 8 

Јануар 6 

-стицање знања 

о основним 

елементима 

пословног 

плана 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

тест знања. 

 

 

5.Књиговодство Фебруар 6 -стицање знања 

о потребним 

ресурсима за 

успешан 

почетак 

пословања, као 

облицима 

подршке малим 

и средњим 

предузећима 

-стицање знања 

о маркетинг 

програму 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

тест знања. 

 

 

6.Обезбеђивање 

ресурса и подршке 

Април 6 -стицање знања 

о основним 

елементима 

пословног 

плана 

-посматра 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњ. и 

описив.) 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

тест знања. 

 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-стицање знања 

о потребним 

ресурсима за 

успешан 

почетак 

пословања, као 

облицима 

подршке малим 

и средњим 

предузећима 

-стицање знања 

о маркетинг 

програму 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и тражи  

објашњења 

-анализира 

-закључује 

-уочава и 

означава 

искуства, 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности,  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице, 

-оспособљава 

ученике за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема, 

-демонстрира 

целину или 

сегменте  

рукавања 

апаратима, 

-анализира 

апстрактне 

појмове, 

-употребљава 

различита 

наставна 

-метода 

разговора 

(дискусија, 

интервју, 

разговор) 

-методе 

показив. 

(филмови, 

илустрац., 

фотограф.) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-илустров. 

радови 

-практич. 

радови 

7.Предузетничке 

стратегије 

Мај 5 стицање основе 

о 

карактеристика

ма 

предузетничке 

каријере и оних 

који раде код 

предузетника 

-

оспособљавање 

ученика да воде 

књиговодствена 

документа 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

тест знања. 

 

 

8.Животни циклус 

малог предузећа 

Мај 3 -

оспособљавање 

ученика да 

анализирају 

усмено 

одговарањe 

ученика, 

тест знања. 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

разлоге за успех 

и неуспех 

предузећа 

-

оспособљавање 

ученика да 

анализирају 

животни циклус 

малог 

предузећа 

средства, 

-реализује 

активности, 

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања, 

-упућује на 

литературу, 

-припрема 

презентације 
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Предузетништво, трећи разред  допунска настава 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Предузет-

ништво и 

предузетник 

током школске 

године 

-стицање 

неопходних 

знања о 

основним 

појмовима 

предузетништв

а 

-проналажење 

предузетничке 

идеје и 

упућивање 

ученикиа где и 

како могу да их 

пронађу 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

2. 

Предузетничко 

друштво 

Октобар  -проналажење 

иновација 

заснованих на 

знању 

-стицање знања 

о основним 

принципима 

књиговодствен

е евиденције 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

3. 

Проналажење 

предузетнич-

ких идеја 

Октобар  

Новембар  

-проналажење 

иновација 

заснованих на 

знању 

-стицање знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

о основним 

принципима 

књиговодствен

е евиденције 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

4.Пословни 

план 

Децембар  

Јануар  

-стицање знања 

о основним 

елементима 

пословног 

плана 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

5. 

Књиговодство 

Фебруар  -стицање знања 

о потребним 

ресурсима за 

успешан 

почетак 

пословања, као 

облицима 

подршке малим 

и средњим 

предузећима 

-стицање знања 

о маркетинг 

програму 

 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

6. 

Обезбеђивање 

ресурса и 

подршке 

Април  -стицање знања 

о основним 

елементима 

пословног 

плана 

-стицање знања 

-стицање знања 

о маркетинг 

програму 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

7. 

Предузетничке 

стратегије 

Мај  оспособљавање 

ученика да 

воде 

књиговодствен

а документа 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

8.Животни 

циклус малог 

предузећа 

Мај  оспособљавање 

ученика да 

анализирају 

разлоге за 

успех и 

неуспех 

предузећа 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Естетско обликовање фризура 
-трећи разред средње школе  

 
Циљ и задаци 

Циљ овог предмета је упознавање ученика са значајем вредновања старих вредности улепшавања човечијег изгледа, формирање њиховг 

односа према тим вредностима и могућност одклањања естецких недостатака. 

 

Задатак наставе предмета: 

-упознавање ученика са историским развојем фризуре и начинима њеног формирања 

-оспособљавање да  избор фризуре прилагођава  лику и другим телесмим особинама муштерје  

-опособљавање ученика за израду разних врста фризура у зависниоти oд њихове намене. 

- оспособљавање ученика за естeтско понашање код пријема и испраћаја муштерија 

 

Наставне теме  су у корелацији са: 

Практичном наставом: 

- Упознавање са струком и њеним значењем 

- Култура панашања на радном месту 

- Хигијенско-техничка заштита на раду 

- Упознавање са алатом, прибором и апаратима 

- Анализа квалитета косе 

- Патологија косе и коже главе 

- Врсте препарата и њихова примена 

- Хигијена-нега косе, 

Српским језиком- Култура изражавања ( Усмено и Писмено изражавање), 

Информатиком и рачунарством I разред- Структура, организација и коришћење података, Обрада текстуалних података на рачунару, 

Ликовном културом- Материјали и технике, 

Технологијом рада II разред - Класично шишање, Модерно савремено шишање. 

Технологијом рада III разред – Шишање савремене линије.



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

 Естетско обликовање фризура, трећи разред средње школе  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Избор 

фризуре према 

лику женске 

особе 

 

17 

септембар 

октобар 

 

Циљ ове теме је 

упознавање 

ученика са 

значајем 

вредновања 

старих вредности 

улепшавања 

човечијег 

изгледа, 

формирање 

њиховг односа 

према тим 

вредностима и 

могућност 

одклањања 

естетских 

недостатака. 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знање 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-поставља  

питања  

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки 

припрема 

ученика за 

реализацију 

нове наставне 

јединице. 

оспособљавање 

ученика за 

уочавање, 

постављање и 

решавање 

проблема  

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-реализује 

активности 

-Метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-метода 

показивања 

(демонстрација 

сликом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-рад са 

рачунаром 

Усмено 

одговарање 

ученика,тестови 

знања,домаћи 

задаци 

 

2. Лице 

избочених 

јагодица и 

фризура 

 

17 

октобар  

новембар 

децембар 

јануар 

3. Правилно и 

неправилно 

мушко 

шишање 

према лицу 

34 

јануар 

фебруар 

март 

април 

мај 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Естетско обликовање фризура, трећи разред -допунска- 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1. Избор 

фризуре према 

лику женске 

особе 

 

током 

школске 

године 

Циљ ове теме је 

упознавање 

ученика са 

значајем 

вредновања 

старих вредности 

улепшавања 

човечијег 

изгледа, 

формирање 

њиховг односа 

према тим 

вредностима и 

могућност 

одклањања 

естетских 

недостатака. 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-поставља  

питања  

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-креира ток 

рада 

практичног 

вежбања 

-реализује 

активности 

-Метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-метода 

показивања 

(демонстрација 

сликом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-рад са 

рачунаром 

Усмено 

одговарање 

ученика 

 

2. Лице 

избочених 

јагодица и 

фризура 

 

током 

школске 

године 

3. Правилно и 

неправилно 

мушко 

шишање 

према лицу 

током 

школске 

године 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Технологија рада 
трећи разред средње школе  

 

 

Циљ наставног предмета јесте стицање практичних знања, усвајање техника фризерских процедура, формирање позитивних стручно-

етичких ставова и развијање навика лепог понашања приликом обављања професионалних задатака 

 

Задаци наставе јесу:  

- стицање знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава карактеристичних за подручје рада; 

- овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, апарата и фризерских материјала; 

- самостално формирање дневне фризуре; 

- самостално формирање дневне, вечерње и такмичарске фризуре; 

-овладавање свим техникама уплитања косе; 

-самостална израда минивала на дугој и краткој коси; 

-самостална израда минивала на здравој и оштећеној коси; 

-овладавање свим техникама шишања; 

-овладавање поступком бојења, бељења и сенчења косе; 

-овладавање техникама надогардње косе и самосталност у раду; 

-овладавање техникама неговања, бојења и шишања власуљарских производа; 

-самостална израда фризура у тренду техником шишања и бојења косе; 

-самосталност у формирању фризуре према облику лица и главе; 

-изграђивање креативног односа према раду. 

 

Корелације: 

-шишање савремене линије -у корелацији са наставном темом обликовање косе шишањем; 

-обликовање фризуре за посебну намену -у корелацији са наставном темом обликовање косе шишањем и шишање савремене линије; 

-бојење косе у специјалне тонове- у корелацији са наставном темом бојење косе у природне тонове и нијансе и нијансирање косе 

преливима у боји; 

-бојење 100% седе косе -у корелацији са наставном темом употреба хидрогена у поступку нијансирања и бојења косе; 

-надоградња косе- у корелацији са наставном темом трансформација косе. 
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Технологија рада  

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Шишање 

савремене 

линије  

Број часова: 12 

Септембар 

Ооктобар 

-упознавање 

ученика са 

комбиновањем 

различитих 

техника 

шишања 

-стицање знања 

о фризурама у 

тренду 

-упознавање 

најновијих 

модних 

фризерских 

линија и 

трендова 

шишања и 

бојења 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

усмено 

одговарање 

тестови знања, 

оцењивање 

практичних 

радова, домаћи 

задаци 

 

2. Обликовање 

фризуре за 

посебну 

намену  

Број часова: 12 

Ооктобар 

Новембар 

-обликовање 

уметничких 

фризура 

-упознавање 

основних 

карактеристика 

фризура   -

упознавање 

основних 

карактеристика 

и израда 

ревијских 

усмено 

одговарање 

тестови знања, 

оцењивање 

практичних 

радова, домаћи 

задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризура објашњења наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

3. Бојење косе 

у специјалне 

тонове 

Број часова: 12 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

-бојење косе у 

пепељасте 

тонове, црвене 

и кестењасте 

тонове, 

поступци 

бојења,  

-бојење 

израстака, 

бојење целе 

дужине косе,  

-бојење светло 

обојене косе у 

тамну нијансу, 

 -бојење тамно 

обојене косе у 

светлу нијансу,  

-праћење и 

преглед 

деловања 

бојења, нега 

обојене косе,  

-корекција боје 

(просветљивањ

е, тонирање, 

промена 

нијанси) 

усмено 

одговарање 

тестови знања, 

оцењивање 

практичних 

радова, домаћи 

задаци 

 

4. Избељивање 

косе  

Број часова: 10 

Фебруар 

-стицање знања 

о 

-посматра 

-анализира 

-утврђује ниво 

способности 

-метода 

усменог 

усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

Март деколоризацији 

косе 

-праћење и 

одређивање 

времена 

деловања 

препарата за 

избељивање –

нега избељене 

косе          -

методе рада 

(израстак, 

продужени 

израстак, цела 

дужина, 

различите 

структуре косе) 

-технике рада 

(избељивање 

косе уз 

употребу 

специјалне 

капе, фолије, 

пластичног 

чешља) 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и тумачи 

текст и податке 

на интернету 

-организује и 

припрема своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

тестови знања, 

оцењивање 

практичних 

радова, домаћи 

задаци 

5.Бојење 100% 

седе косе 

Број часова: 7 

Март 

-бојење у 

светле и тамне 

нијансе 

-однос боје и 

хидрогена 

усмено 

одговарање 

тестови знања, 

оцењивање 

практичних 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

-технике рада 

(предпигмента

ција жељеном 

бојом) 

-поступак 

бојења од 

корена до 

шпица 

-нијансирање у 

природне 

тонове  

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радова, домаћи 

задаци 

6.Надоградња 

косе 

Број часова:7 

Април 

 

-припрема косе 

за надоградњу, 

врсте и технике 

надоградње 

косе 

-поступак 

надоградње 

косе 

-поступак неге 

уметака и 

власуљарских 

предмета 

-поступак 

бојења 

власуљарских 

предмета 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-поставља 

питања и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-употребљава 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, 

филмом, Power 

Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

усмено 

одговарање 

тестови знања, 

оцењивање 

практичних 

радова, домаћи 

задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

тражи 

објашњења 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 
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Технологија рада– допунска настава 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Шишање 

савремене 

линије  

током школске 

године 

-упознавање 

ученика са 

комбиновањем 

различитих 

техника 

шишања 

-стицање знања 

о фризурама у 

тренду 

-упознавање 

најновијих 

модних 

фризерских 

линија и 

трендова 

шишања и 

бојења 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

2. Обликовање 

фризуре за 

посебну 

намену  

током школске 

године 

-обликовање 

уметничких 

фризура 

-упознавање 

основних 

карактеристика 

фризура   -

упознавање 

основних 

карактеристика 

и израда 

ревијских 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризура -употребљава 

различита 

наставна 

средства 

3. Бојење косе 

у специјалне 

тонове 

током школске 

године 

-бојење 

израстака, 

бојење целе 

дужине косе,  

-бојење светло 

обојене косе у 

тамну нијансу, 

 -бојење тамно 

обојене косе у 

светлу нијансу 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

4. Избељивање 

косе  

током школске 

године 

- методе рада 

(израстак, 

продужени 

израстак, цела 

дужина, 

различите 

структуре косе) 

  

5.Бојење 100% 

седе косе 

током школске 

године 

-бојење у 

светле и тамне 

нијансе 

-однос боје и 

хидрогена 

-технике рада  

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-поставља 

питања и 

тражи 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, 

искуства  

-демонстрира 

целину или 

-метода 

усменог 

излагања 

(објашњавање 

и описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог) 

-усмено 

одговарање 

 

6.Надоградња 

косе 

током школске 

године 

-припрема косе 

за надоградњу, 

  



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

врсте и технике 

надоградње 

косе 

-поступак 

надоградње 

косе 

објашњења сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

Практична настава 
трећи разред средње школе 

 

Циљ наставног предмета јесте стицање практичних знања, усвајање техника фризерских процедура, формирање позитивних стручно-

етичких ставова и развијање навика лепог понашања приликом обављања професионалних задатака 

 Задаци наставе јесу:  

- стицање знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава карактеристичних за подручје рада; 

- овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, апарата и фризерских материјала; 

- самостално формирање дневне фризуре; 

- самостално формирање дневне, вечерње и такмичарске фризуре; 

-овладавање свим техникама уплитања косе; 

-самостална израда минивала на дугој и краткој коси; 

-самостална израда минивала на здравој и оштећеној коси; 

-овладавање свим техникама шишања; 

-овладавање поступком бојења, бељења и сенчења косе; 

-овладавање техникама надогардње косе и самосталност у раду; 

-овладавање техникама неговања, бојења и шишања власуљарских производа; 

-самостална израда фризура у тренду техником шишања и бојења косе; 

-самосталност у формирању фризуре према облику лица и главе; 

-изграђивање креативног односа према раду. 

 

Корелација – наставне теме: 

Наставне теме: све су у корелацији са Технологијом рада 3 

Шишање савремене линије, Обликовање фризура у посебну намену, Бојење косе у специјалне тонове, Избељивање косе, Бојење 100% седе 

косе, Надоградња косе. 
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Пртактична настава , трећи разред 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

1.Шишање 

савремене 

линије  

Број часова: 

80 

Септембар 

Октобар 

-упознавање 

ученика са 

комбиновањем 

различитих 

техника шишања 

-стицање знања о 

фризурама у 

тренду 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

2. Обликовање 

фризура за 

посебну 

намену  

Број часова: 

80 

Октобар 

Новембар 

-стицање знања о 

фризурама у 

тренду 

-упознавање 

најновијих модних 

фризерских линија 

и трендова 

шишања и бојења 

-обликовање 

уметничких 

фризура 

-упознавање 

основних 

карактеристика 

фризура   -

упознавање 

основних 

карактеристика и 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

израда ревијских 

фризура 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

3. Бојење косе 

у специјалне 

тонове 

Број часова: 

80 

Децембар 

Јануар 

-бојење косе у 

пепељасте тонове, 

црвене и 

кестењасте 

тонове, поступци 

бојења ( оштећене 

косе, промена до 

три нијансе, 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

Усмено 

одговарање 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

уклањање 

нежељених 

тонова) бојење 

израстака, бојење 

целе дужине косе,  

-бојење светло 

обојене косе у 

тамну нијансу, 

 -бојење тамно 

обојене косе у 

светлу нијансу,  

-праћење и 

преглед деловања 

бојења, нега 

обојене косе,  

-корекција боје 

(просветљивање, 

тонирање, 

промена нијанси) 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

на 

примерима, 

домаћи задаци 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризерске 

процедуре 

4. Избељивање 

косе  

Број часова: 

70 

Фебруар 

Март 

-стицање знања о 

деколоризацији 

косе 

-праћење и 

одређивање 

времена деловања 

препарата за 

избељивање –нега 

избељене косе          

-методе рада 

-технике рада  

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

5.Бојење 100% 

седе косе 

Број часова: 

40 

Март 

-бојење у светле и 

тамне нијансе 

-однос боје и 

хидрогена 

-технике рада 

(предпигментација 

жељеном бојом) 

-поступак бојења 

од корена до 

шпица 

-нијансирање у 

природне тонове  

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

6.Надоградња 

косе 

Број 

часова:70 

Март 

Април 

 

-припрема косе за 

надоградњу, врсте 

и технике 

надоградње косе 

-поступак 

надоградње косе 

-поступак неге 

уметака и 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

власуљарских 

предмета 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 



Школски програм Школе са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац 

 

 

ТЕМЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 
АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПЦИ               

ОСТВАРИВАЊА 

(методе, технике и 

облици) 

ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

фризерске 

процедуре 

7.Блок настава Број 

часова:120 

Мај 

-шишање 

савремених линија 

комбиновањем 

различитих 

техника рада, 

обликовање 

уметничких и 

алтернативних 

фризура, бојење 

косе у различите 

тонове и нијансе, 

избељивање косе, 

блага и интезивна 

деколоризација, 

бојење 100% седе 

косе и 

предпигментација, 

надоградња косе 

различитим 

техникама, 

технике неге 

уметака и 

власуљарских 

предмета 

-посматра 

-анализира 

-закључује 

-открива 

-истражује 

-уочава 

-усваја нова 

знања 

-утврђује 

усвојено 

-повезује 

различите 

области 

-примењује 

знања 

практично и 

теоријски 

-чита и 

тумачи 

текст и 

податке на 

интернету 

-организује 

и припрема 

своје 

активности 

-моделује  

-пројектује 

-утврђује ниво 

способности 

ученика, 

предходна 

знања, искуства 

-бира врсту 

наставе и 

припрема 

активности  

-информативно 

технички и 

психолошки  

припрема 

ученике за 

реализацију 

нове наставне 

јединице 

-демонстрира 

целину или 

сегменте 

руковања 

машином и 

апаратима 

-анализира 

апстрактне 

појмове 

-употребљава 

различита 

-метода усменог 

излагања 

(објашњавање и 

описивање) 

-метода 

разговора 

(дијалог, 

дискусија) 

-методе 

показивања 

(демонстрација 

сликом, филмом, 

Power Point 

презентацијом) 

-рад са 

уџбеником 

-писани радови 

-практични 

радови и 

руковање 

машинама, 

апаратима и 

алатом 

Усмено 

одговарање 

ученика, 

тестови 

знања, 

оцењивање 

практичних 

радова-

демонстрације 

на 

примерима, 

домаћи задаци 
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ЕВАЛУАЦИЈА СТАНДАРДИ 

генерализује 

-поставља 

питања и 

тражи 

објашњења 

наставна 

средства 

-реализује 

активности 

-креира ток 

практичног 

вежбања 

-упућује на 

литературу 

-демонстрација 

фризерске 

процедуре 

 

Председник школског одбора 

 Јокић Игор 


