
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

20 усмени испит 30

        20+20

/

Основне струковне студије

Педагошка психологија

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

др Тања НедимовићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

 Адријан Божин

Спецификација предмета за књигу предмета

Методе извођења наставе: Академско излагање, дискусија и излагање краћих реферата о 

садржајима теоријске наставе,  радионичарски рад у мањим групама, расправа на унапред 

задату тему, постављање питања након предавања или задатог текста

Литература

Вучић, Л.(1999): Педагошка психологија: учење, Центар за примењену психологију Друштва 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Hock, R. R. (2004): Четрдесет знанствених студија које су промијениле психологију, Наклада 

Ивић, И. и сар.(1999, 2002): Активно учење 1и2, УНИЦЕФ и Институт за психологију, Београд 

Заревски, П. (2007):Психологија памћења и учења, Наклада Слап, Јастребарско (173-193, 217-

Howe, M.J.A. (2008): Психологија учења – приручник за наставнике, Наклада Слап, Јастребарско 

Струковни васпитач

одслушан курс из опште психологије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти упознати са предметом, задацима, методама и техникама истраживања у педагошкој  

психологији.  Стечена знања о теоријским приступима педагошке психологије као предуслова за 

стицање дубљег увида у облике и услове људског учењa. Студенти оспособљени да преносе 

стечена знања и да их примене у професији васпитача.

Педагошке импликације развојно-психолошких сазнања и принципа психологије  учења;Третман 

тешкоћа у учењу заснованих на принципима развојне психологије и психологије учења;Примена 

посебних вежби за развој стваралачких способности деце;Израда и одбрана семинарског рада на 

препоручене теме из области педагошке психологије.

Студенти треба да се упознају са предметом, задацима, методама и техникама истраживања у 

педагошкој  психологији. Треба да стекну знања о теоријским приступима педагошке психологије 

као предуслова за стицање дубљег увида у облике и услове људског учења. Оспособљавање 

студената да преносе стечена знања и да их примене у будућој професији. 

Садржај предмета

Предмет, задаци, циљ и карактеристике савремене педагошке психологије; Методе и технике 

истраживања у педагошкој психологији;Васпитање и личност, модели васпитања;Учење као 

процес: напредовање, плато, кривуље учења и заборављања;Физичке, физиолошке, когнитивне, 

мотивационе, социјално-психолошке и педагошке детерминанте образовног постигнућа.


