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Овај водич даје вама, као наставницима,
практичне информације које ће вам помоћи у
припреми и реализацији часова са ученицима,
а које се односе на здраве животне стилове. Он
садржи програм који је разрађен према темама
и исходима знања, а ослања се на опште циљеве
средњег образовања у Републици Српској.
Од великог значаја, за вас наставнике, је да
ученицима помогнете у проналажењу сазнања
о здравим животним стиловима и њиховом
благотворном утицају на здравље, те о лошим
навикама и посљедицама њиховог негативног
утицаја на њихов живот. Школа је простор гдје
ученици граде сазнања, развијају вјештине и
изграђују ставове који им помажу да чувају и
стално унапређују своје ментално и физичко
здравље.
Водич, који је пред вама, је стаза којом ће се
ученици лагодно кретати на путу одрастања и
долажењу до сопственог идентитета. На том
путу, ваше компетенције професионалаца,
и водич који је замишљен као подршка
наставницима и ученицима, представљају мост
ка главном сегменту васпитања и образовања:
КВАЛИТЕТУ ЖИВОТА. Стога, посматрајте
овај предмет као приоритетни предмет XXI
вијека.
Влада
Републике
Српске
посвећује
велику пажњу унапређењу здравља свог
становништва. Водич, Здрави животни
стилови дио је активности који има за циљ да
допринесе ширењу информација о здравим
животним стиловима и могућим начинима
за спречавање и мијењање лоших животних
навика. Надамо се да ће вам помоћи у јасном
представљању чињеница о лошим животним
навикама и потенцијалним посљедицама
за здравље ученика, те да ћете у свом раду
са ученицима уживати исто колико смо ми
припремајући овај водич за вас наставнике.
Редакција

У складу са општим хуманистичким и
демократским тежњама развоја друштва,
потреби да средње образовање помогне
ученицима да обликују свој живот, те да су
млади мотивисани за континуиран развој
потенцијала и отворени за нова сазнања,
и да јасно препознају права и обавезе које
проистичу из конвенција о правима човјека и
разумију себе као личност у друштву које се
континуирано мијења, Здрави животни стилови
имају неколико важних циљева којима се треба
тежити у процесу цјеложивотног учења:
Кроз квалитетне интерактивне односе
оснажити младог човјека да препозна
и јасно изрази своје животне потребе,
и да те потребе развија и задовољава у
правцу “свеукупног физичког, менталног и
социјалног благостање појединца” (Свјетска
здравствена организација, 1948),
Да се оснажи и слободно изрази своје потребе,
те их задовољи на социјално прихватљив
начин,
Да зна шта јесу вриједности здравих стилова
живота, и да их препознаје као сопствене
вриједности које обогаћују живот,
Да се у XXI вијеку, у ери информатизације
друштва, бори за себе као вриједног ментално
и физички здравог грађанина,
Да умије да се понаша конструктивно,
асертивно и да развије вјештине самосазнања
и самопомоћи и
Да развије опрез као принцип здравог
животног стила, који ће му давати јасне
смјернице приликом животних избора.

Поштовање дигнитета младог човјека
подразумијева ослушкивање потреба и стања,
препознавање потенцијала и снаге младе
особе за живот који се развија у њему, чак
и у случајевима када је он угрожен многим
факторима који окружују младу особу.

Континуирано оснаживање и оријентација ка
успјеху, стварањем подстицајног и сигурног
социјалног окружења у коме ће младе особе и
наставници моћи подијелити осјећања, стања,
успјехе (и неуспјехе) стварајући нове изазове за
развој и напредовање ка интегритету.
Ослањање учења на животна искуства и
подршка младим особама да та искуства
преточе у стабилна животна знања, хтијења,
вриједности, вјештине, ставове, потенцијале.
Поштивање индивидуе са карактеристикама,
способностима, умијењима, особеностима,
личним печатом и имиџом, способне да се
развија и превазилази потешкоће, самостално
или уз подршку окружења

ће рад и ангажман допринијети квалитету
живота, али истовремено и простор који
ће их запослити смисленим активностима
у којима препознају вриједност за изградњу
сопственог стила понашања.
Коме припадају и чији су вриједни чланови који
дају допринос у његовом развитку.
У коме ће се осјећати сигурно да се изражавају
својим језицима, а да при томе не угрожавају
друге.
- И све је то у функцији благостања: менталног
и физичког здравља ученика, коме овај
предмет и тежи.

Поштивање аутономије кроз оснаживање
да, млада особа одговорно и самопоуздано
прави изборе и доноси одлуке за себе, не
угрожавајући ни себе ни друге.
И на крају, али не мање важно,
Поштовање унутрашње мотивације за учење,
промјене и изазове којима су млади људи
склони, чак и у безнадежним ситуацијама у
којима се неки ученици могу наћи.

Од образовања, данас, се очекује, да се школа,
која је саставни дио живота младих, заснива
на пет општих стубова битних за живот у
друштву које се свеобухватно мијења. Тих пет
стубова су: благостање, знати учити, знати како
радити, знати постојати и знати комуницирати.
Из тих пет стубова произлази и начин рада са
ученицима. Ученици треба да осјећају да је
школа и настава њихов простор:
У коме се њихово учење оснажује и догађа
кроз узајамне везе и односе са другим људима
(наставницима, вршњацима, родитељима и
другима), просторима (учионицама, холовима,
кабинетима, двориштима, окружењем у
локалној заједници) и предметима (однос
према књизи, инвентару, интернету).
У коме развијају особине истрајности,
упорности, одговорности, развијају визију да
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професионалним и животним искуством желе
и могу помоћи младим људима у здравом
одрастању. Посебну предност у реализацији
садржаја ваља повјерити професорима,
који су кроз своје стручно усавршавање и
професионални развој, стекли компетенције
важне за материју програма.
Реализација садржаја препоручује се путем
редовне наставе, кроз часове одјељењске
заједнице, како је то планом Водича одређено,
али исто тако и кроз остале видове наставе:
кроз слободне активности и интересне
организације (нпр. Савјет ученика, путем
вршњачке едукације).
Ово је широка и актуелна тема. Водичем
су одређени исходи, које је ауторски тим
сматрао важним и који се ослањају на циљеве
образовања одређене Законом о средњем
образовању и васпитњу (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 74/08).
Међутим,
свјесни
смо
доступности
информација и искуства младих људи о
материји која је предмет Водича. Стога,
сматрамо да су методичке компетенције
професора важније од профила стеченог
формалним образовањам.
Методичке компетенције професора, тај мост
између друштвених очекивања постављених
Водичем Здрави животни стилови до ученика,
ваља лагано проћи, примјењујући методе
активног учења и користећи ученичка искуства,
сазнања и информације којих сигурно имају у
изобиљу.

С обзиром, на значај и ширину Водича,
који представља саму срж стратешких
циљева образовања за XXI вијек и подржава
БЛАГОСТАЊЕ младог човјека као кључног
циља из којег се граде остала четири,
реализација садржаја, односно достизање
исхода одређених овим водичем, повјерава
се свим професорима који су сензибилисани
за благостање и здраво одрастање младих
људи. То су професори друштвене и природне
групе предмета. Предност имају професори
који својом емпатичношћу и етиком, те
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Циљ Водича Здрави животни стилови није
стицање знања него формирање ставова. Стога
их ваља пажљиво градити водећи рачуна да
пред собом имате младе и рањиве личности.
Препорука је да се прије почетка реализације
садржаја из Водича истраже ученичке потребе,
искуства и сазнања, те да се на њима граде
сљедећа. Такође, препоручује се успостављања
правила током рада.
Професори, одјељењске старјешине су
формално одређени за реализацију Водича.
Међутим, уколико нису сензибилисани за
ове садржаје, боље га је повјерити другом

професору или „стручњаку“ који се може
компетентно носити са садржајима (нпр.
стручном сараднику педагогу, психологу,
социјалном раднику). Најгора варијанта је
формални приступ садржајима из Водича.

3

Препоручује
се
флексибилан
приступ
просторима у којима се реализују садржаји.
То може бити учионица, али и други простори
у школи и локалној заједици. Нпр. заједнички
одлазак на нека предавања о теми, гледање
неке ТВ емисије или представе, посјета НВО
које се баве овом темом, одлазак на излет,
учешће у спортским догађајима и сл. Оно
што је важно, је да се након свих ових видова
учешћа у активностима која су се дешавала
ван учионице и школе, уради супервизија или
рефлексија на догађај.
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Од свега је најважније да се саслуша сваки
појединац и да се никада не занемаре ПОТРЕБЕ
младог човјека. Освјестити младог човјека
да препозна своје потребе и да их задовољи
на ЗДРАВ и социјално прихватљив начин, је
сигурна гаранција успјеха овог Водича.
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У складу са интенцијама Владе РС и њених
ресорних министарстава да се значајна пажња
посвети унапређењу здравља, значајан и
незамјењив допринос томе су и садржаји
образовног пакета под називом „Здрави
животни стилови“, наведене групе аутора,
који ће, путем активности са ученицима,
допринијети
интернализацији
значајних
информација о здравим животним стиловима
и мијењању лоших животних навика.
Садржаји су прилагођени узрасту младих
средњих школа, поткријепљени бројним
и адекватним здравственим подацима,
илустрацијама, шемама и графиконима, који
ће им, уз адекватну реализацију циљева и
задатака, значајно допринијети формирању
адекватних ставова према властитом здрављу,
помоћи у суочавању са изазовима током
животног одрастања, омогућити увид у
сопствене животне стилове и животне стилове
других, увид у значајне факторе повољног и
неповољног одрастања, њихове рефлексије,
прогностику и ефикасну партиципацију у
креирању и његовању сопствених здравих
животних стилова и стлова друугих с којима су
млади у сталној комуникацији и интеракцији
и трансакцији од чега зависи њихово здравље
– интелектуална ефикасност, социјална
адаптивност, емоционална стабилност те
биолошка и репродуктивна зрелост, као и
животна подузимљивост, организованост и
ефикасност.
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