
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

0 2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

30 писмени испит

усмени испит 40

30

/

Основне струковне студије

Психопатологија развојног доба

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

др Драгица Станојловић

Спецификација предмета за књигу предмета

Све активности се изводе у виду радионица у којима студенти имају потпуну самосталност  у 

изналажењу  решења за симулирани проблем. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Божин ,АА; Развојна психологија,Одењење учитељског факултета, Вршац,2007.

Пијаже,Ж; Инхелдер,Б: Интелектуални развој детета, Завод за уджбенике и наставна 

Струковни васпитач

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Упознaтост студената са  бројним психолошким и социјалним неправилностима, као и урођеним  

поремећајима у развоју психолошких система. Формирана знања о најчешћим  поремећајима у 

психичком развоју предшколске деце. Развијена способност адекватног функционисања у групи 

са децом која показују проблеме у адаптацији и комуникацији. 

Током рада студентима се поставља практични проблем описом одређених карактеристика 

личности детета неадаптираног на колектив, или детета које показује неке одлике маладаптације 

или развојних поремећаја. У малим групама студенти ће се консултовати на основу 

презентованих симптома и покушаће да детектују и ближе дефинишу поремећај. Изношење 

сопственог мишљења о томе како да приступе детету које показује одређену  врсту поремећаја. 

Семинарски рад - самосталан избор теме из области развојних поремећаја, као и начин 

представљања групи. У раду ће представити и начин разрешења проблема, док ће остали 

студенти у интерактивном дијалогу предлагати другачија решења. 

 Праћење развојних фаза личности (функционалних развојних образаца). Стицање знања о 

поремећајима психичког живота у раном детињству. Циљ предмета је да студенти стекну 

довољно информација о најчешћим  поремећајима у психичком развоју, који се најчешће 

испољавају кроз неадаптабилно понашање, и да се науче самоконтроли, како би  адекватно 

функционисали, у раду с децом која показују проблеме у адаптацији и комуникацији. 

Садржај предмета


