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предмета: Психологија 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 О 7 3 2+0 

 
Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: нема условљености 
Циљеви изучавања предмета:  

- Основни циљ прдмета је упознати студенте са прегледом значајних теоријских модела из области психологије. Студенти ће 
упознати основне теорије когнитивног, моралног и психосоцијалног развоја, врсте учења, врсте и теорије мотивације, 
стилове руковођења одјељењем и начин планирања и евалуације образовног процесеса.  

- Практичан циљ предмета је примјена горе наведних теоријских модела у образовној пракси.  
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Студенти ће: 

- упознати методе и технике истраживања у образовању и бићете у могућности да их примјењујете, 
- упознати теорије когнитивног, моралног и психосоцијалног развоја и моћи ћете да знања из ових области примијене у 

настави, 
- упознати врсте учења и моћи ћете да их подстичете на адекватан начин у настави, кориштењем различитих метода и 

техника рада,  
- упознати врсте и теорије мотивације и бићете оспособљени да подстичете унутрашњу мотивацију код ученика, 
- упознати методе подучавања, као и моделе учења, 
- упознати стилове руковођења одјељењем, као и процес управљања одјељењем, и  
- упознати начин планирања и евалуације образовног процеса. 

 
Име и презиме наставника и сарадника:доц. др Милица Дробац 
 
Методe наставе и савладавања градива: интерактивне методе и технике рада, којима се код студената подстиче критичко 
мишљење 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 
 Наставници, настава и психологија образовања 
Когнитивни развој и језик 
Развој личности, социјални и емоционални развој 
Разлике међу ученицима и потребе учења 
Култура и различитост 
Бихејвиористички поглед на учење 
Когнитивистички поглед на учење 
Комплексни когнитивни процеси 
Социјално когнитивистички и конструктивистички погледи на учење 
Мотивација у учењу и подучавању 
Активно учење: Сарадња и заједница 
Стварање окружења за учење 
Предавање за учење 
Стандардизовано тестирање 
Оцјењивање у учионици                                                                                                          
                                                                                                              
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                   

У семестру 
  
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу. 
Обавезна литература: 
. Woolfolk, A. (2014). Psihologija u obrazovanju 1. Clio. Beograd. 
. Woolfolk, A. (2014). Psihologija u obrazovanju 2. Clio. Beograd. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
колоквиј, писмени и усмени испит 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке:доц. др Милица Дробац 
Напомена: 
 

 


