
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

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 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

20 усмени испит 30

        20+20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

 Упознати студенти са дефиницијом и предметом менталног здравља предшколске деце. 

Стечена знања о проблемима менталног здравља деце и породице, о могућим застојима здравог 

одрастања и значаја адекватног присупа деци. Оспособљеност студената за тимски рад и за 

примену стеченог знања у професији васпитача деце предшколског узраста.

Основни принципи и подручја деловања менталног здравља.Модели менталног здравља. 

Ментално здравље деце и ментално здравље породице. Примарна, секундарна и терцијална 

превенција. Криза: теорија кризе, реакције, фактори ризика. Принципи психосоцијалне подршке. 

Основне поставке позитивне психологије

Студенти треба да се упознају са дефиницијом и предметом менталног здравља. Студенти треба 

да стекну знања о проблемима менталног здравља деце и породице, да се упознају са могућим 

застојима здравог одрастања, да стекну увид у значај адекватног приступа деци. 

Оспособљавање студената за тимски рад и примену стеченог знања у професији васпитача.

Садржај предмета

Спецификација предмета за књигу предмета

Проблемско излагање, истраживачка метода, радионичарски рад у мањим групама, 

антиципирање последица, писмени радови студената
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Струковни васпитач

 Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

др Тања Недимовић

/

Основне струковне студије

Ментално здравље

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


