Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА
Статус предмета

Шифра предмета

О

Семестар

V

Број ЕСТб кредита

3

Фонд
часова

2+0

Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност _____________________________
Условљеност другим предметима: Нема посебних предуслова _______________________________________
Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са основних законитостима одвијања психичког живота
и животним циклусима; структуром, динамиком и развојем личности. Оспособљављање студената да могу
боље разумјети основне појмове и садржаје из педагошке психологије с посебним освртом на понашање
ученика и да у пракси примјењују основна психолошка сазнања о ефикасном памћењу, мишљењу, учењу,
способностима и трансферу учења и
рјешавања проблема, ___________________________________________________________________________
Име и презиме наставника и сарадника: др Петар Стојаковић, редовни професор _______________________
Извођење настаљве/наставни метод: Настава се изводи у виду фронталног, групног и индивидуалног рада;
радионица и семинара гдје се од студената тражи партиципација и значајна активност и интеракција на часу.

Садржај предмета:
I седмица
II седмица
III седмица .
IV седмица
V седмица
VI седмица
VII седмица
VIII седмица
IX седмица
X седмица
XI седмица
XII седмица
XIII седмица
XIV седмица
XV седмица

Предмет, циљ и задаци психологије као науке
Историјски развој - важније психолошке школе и правци
Основне методе и поступци психолошког истраживања
Биолошке и социјалне основе психичког живота
Животни циклуси: развој и периодизација; морални и когнитивни развој
Учење, памћење и мишљење; трансфер у учењу и рјешавању проблема
Први колоквијум
Способности и теорије способности; даровитост и креативност
Тешкоће у развоју, учењу и понашању и индивидуализација рада
Мотивација и врсте мотивације; значај мотивације за рад и учење
Социјална атмосфера у групи и типови руковођења групом
Личност и важнија схватања личности; динамика и структура личности
Фрустрације, конфликти и механизми одбране личности
Порамећаји у развоју и понашанју личности; ментално здравље
Други колоквијум
Завршни испит
Оптерећење студената на предмету:
Недјељно

2 часа предавања

30 часова предавања

Студенти су обавезни да похађају наставу.
Обавезна литература:
Стојаковић, П. (2011): Психологија за наставнике, Графид, Бања Лука
Шира: Психолошке расправе и чланци из часописа Психологија везани за поједине садржаје рада.
Облици провјере знања и опјењивање.
10% присуство и рад на часу (10 бодова)
20% 1. колоквијум (20 бодова)
20% 2. колоквијум (20 бодова)
50% завршни испит (50 бодова)
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. ____________________
Посебна назнака за предмет: ___________________________________________________
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Петар Стојаковић
Напомена:

