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Циљ и исход предмета

Циљ предмета

Стицање знања из области
методичког поступања и развијање
способности за интеграцију знања
стечених током професионалног
образовања и васпитања са циљем
примене на пословима
здравствене неге.

Исход предмета 

Студент ће бити оспособљен да примени
усвојена знања, умења и вештине
потребне за критичко процењивање
професионалне праксе и њено
унапређење, за реалну процену
припремљености за наставни час у
средњој школи и развијену одговорност
према учесницима у процесу неге и
образовања. Студент ће бити у стању да
самостално и у условима тимског рада
спроводи сложене задатке у
свеобухватној здравственој заштити и
стручно - педагошком раду, на
унапређењу службе здравствене неге.
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У оквиру овог предмета методика ће се 
бавити са три области

1. Методски 
поступци у оквиру 
здравствене неге 

као 
професионалног 

подручја рада 
медицинске 

сестре

2. Организација и 
руковођење у 
сестринској 

пракси

3. Методика 
наставе 

здравствене неге 
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Израда завршног рада је 
могућа из све три области 

предмета

Методика и организација здравствене неге 



Садржај предмета

Теоријска настава:

Методика здравствене неге. Методичке поставке за
сестринску професију. Васпитање за правилан однос
према здрављу. Основни проблеми болесног
човека. Хоспитализација и последице. Односи
медицинска сестра бабица – болесник.
Комуникација у сестринству. Методски приступ у
здравственој нези код појединих обољења.
Организација и руковођење у сестринству-
Руковођење у сестринству. Моћ.

Методика наставе здравствене неге. Наставник
здравствене неге. Наставне методе и облици.
Дидактички медији. Припрема за наставни час.
Реализација наставног часа. Проверавање и
оцењивање.

Вежбе:

Наставни час. Писана припрема. Реализација часа
кроз микронаставу. Израда низа задатака
објективног типа. Комуникација у сестринству.
Методе и стилови руковођења.



ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 
(максимално 70 бодова)

• Да би се остварили бодови, неопходно је присуство на
вежбама и предавањима

• активност на вежбама - максимум 24 бода

• Присуство на предавањима - максимум 6 бодова

• Тест 1 (област методика организације) – максимум 20 бодова

• Тест 2 (област методика наставе) – максимум 20 бодова

Тестови морају бити урађени до краја семестра у коме је слушан
предмет



Испит 
максимално 
30 бодова



Методе извођења наставе 

Монолошко дијалошка метода, метода анализе
професионалне праксе, метода запажања -
демонстрације, метода практичног рада помоћу
микро наставе.
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Учење и медицинске сестре

• „Медицинска сестра је неко ко вам помаже при
опоравку, ко вас бодри и штити — неко ко је спреман да
се брине о болесницима, повређенима и остарелима“
(Nursing in Today’sWorld— Challenges, Issues, and Trends).

• „Задњих година сестрама је потребно све више и више
стручног знања. Зато је веома важна жеља за учењем и
способност схватања онога што се учи. Надаље, сестре
треба брзо да расуђују и да брзо делују када то ситуација
изискује“ (Кејко Каване, Јапан).
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