
Назив предмета: Школска средина и здравље 

Наставник или наставници  Проф. Др Душан  В. Бацковић (руководилац предмета), 

Проф. др Горан Белојевић, Проф. Др Горица А. Сбутега Милошевић, Проф. др Дејана Вуковић,          

Доц.  Др Сања Миленковић, Доц. Др Милош Ж. Максимовић, Доц.  Др Катарина Ж.Пауновић  

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Одслушани и положени сви обавезни предмети  

Циљ предмета сагледавање утицаја фактора  школске средине на психофизичко здравље, раст и 

развој деце и омладине. Стимулисње кандидата да процењују значајност потреба школске деце и 

адолесцената везаних за њихово здравље и присутне факторе у школској, социјалној и животној 

средини. 

Исход предмета на крају овог курса, полазници ће моћи да: дефинишу најзначајније проблеме 

здравља школске деце и адолесцената, дефинишу главне изворе загађења ваздуха у школској средини 

и затвореном простору и остале главне полутанте (хемијске, физичке и биолошке), процене њихов 

утицај на здравље и да дају предлоге за адекватне превентивне мере  и корективне мере заштите. 

Такође ће полазници умети да процене зачаја адекватне исхране и физичке активности као и 

цпецифичних мера менталне хигијене деце у школском и адолесцентском узрасту.  

Садржај предмета: Области које ће бити обухваћене : психофизички раст и развој, зрелост  захтеви  

и оптерећење школске деце наставом у школи, социјални и еколошки фактори и ризични утицаји 

школске средине (хигијена простора, микроклиматски фактори, осветљење, бука, аерозагађење), 

значај исправне воде и хране и физике активности)у настанку и прогресији соматских и менталних 

поремћаја деце и адолесцената,  посевни аспекти менталног здравља младих у школском узрасту .  
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Број часова активне 

наставе: 50 

Предавања: 

15 

Студијски истраживачки рад:  

20 

Методе извођења наставе:  
Настава под надзором састоји се од предавања, студија случаја, семинара и вежби који укључују и 

групне дискусије предефинисаних садржаја, демонстрацију и вештине коришћења  онлајн ресурса 

(чланака, књига, база података), консултације и испит. Часови без надзора предвиђени су за 

индивидуални рад студената на задацима и савладавању одређеног садржаја пре одржане наставе,  

као и припреми за , семинаре, дискусионе клубове, изради пројектног задатка и сам завршни испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Завршна оцена се формира на основу активног учешћа у настави током предавања (10%), припреми и 

извођењу колоквијума (20%), писања и одбране семинарског рада (30%) и извођења писменог испита 

(40%). 


