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Условљеност другим предметима: Облик условљености: 

  

Циљеви изучавања предмета: 

Увод у основне постулате психологије образовања и психологије у образовању. Објашњење 

основних концепата, важности и релативне вриједности интелигенције, особина личности, 
мотивације, пола, ученичких ставова и других варијабли индивидуалних разлика у предикцији 

школско-академских исхода. Давање основног осврта на когнитивне и метакогнитивне аспекте 

релевантне за педагошко-школско функционисање и праксу. Расправа о основним одликама, 

моделим и начинима превазилажења предиспитне анксиозноси. Указивање на важност 
предиспозиција и афинитета за учење и разлика у стиловима учења. Осврт на важност и 

могућност идентификације и његовања даровитости и креативности у оквиру редовне школе. 

Осврт на педагошко-школски рад са ученицима код којих су присутни поремећаји, сметње и 
хендикепи у учењу и понашању. Преглед алтернатива постојећој школској парадигми. 

Упознавање са проблематиком наставничког изгарања на раду, са освртом на рад у инклузији. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студент ће: бити упознат са основним предметом изучавања педагошке и школске психологије 
и разумјеће разлику између психологије образовања и психологије у образовању; знати да 

дефинише, прави дистинкцију и увиђа релативне разлике између варијабли индивидуалних 

разлика у контексту предвиђања и објашњавања различитих видова школско-академских 
исхода/критеријума; разумјети основне одреднице когнитивног и метакогнтивног развоја и 

њихове важности за педагошки релевантне исходе (нпр. описмењавање); разумјети главне 

одлике и узрочнике предиспитне анксиозности и научиће како да је умањи – код себе и 

ученика; разумјети важност, основне принципе и изазове у идентификацији и његовању 
разлика у учењу и академским интересима, даровитости и креативности; бити упознат са 

могућношћу рада и изазовима у раду са ученицима који манифестују различите поремећаје у 

учењу и понашању или код којих су присутне одређене сметње и хендикепи/дисабилитети; 
стећи увид у најважније „алтернативе“ актуелном компулзивном школском систему 

(Монтесори, Седбери Вали, школовање код куће, дешколовање...); спознати основне одлике 

радног дистреса и наставничког изгарања на раду и специфичности оптерећења за наставнике 

која прозилазе из рада у инклузивној настави. 

Садржај предмета: 

Увод у педагошку психологију и значај психологије у образовању; Интелигенција, особине 

личности, пол, мотивација и ставови као детерминанте школског и академског постигнућа; 
Когниција и метакогниција; Предиспитна анксиозност; Разлике међу ученицима и потребе 

учења; Даровитост и креативност; Поремећаји, сметње и хендикепи у педагошко-школском 

контексту; Алтернативни облици образовања/школовања; Рад у инклузији и наставничко 

изгарање на раду; Одабране / бонус теме (на основу афинитета студената). 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања, вјежбе, групни истраживачки пројект, консултације 

Литература: 
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16. Одабрани чланци (по договору) 
17. Материјал (презентације) с предавања 

Облици провјере знања и оцјењивања: 

Парцијалне провјере знања (колоквијуми), писмени и усмено испитивање 

Присуство и ангажман  10 Тест / колоквиум 2 15 

Тест / колоквијум 1  15 Завршни испит
 60 

Посебна назнака за предмет:  

нема 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Синиша Суботић 
 


