
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Мастер академске студије педагогије 

Назив предмета: Превенција антисоцијалног понашања ученика  

Наставник/наставници: Зорица С. Шаљић 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: / 

Циљ предмета 

Стицање основних сазнања о теоријским поставкама превенције антисоцијалног понашања 

ученика и  различитим могућностима и начинима остваривања превентивног деловања школе, 

као и оспособљавање студената за препознавање проблема у понашању ученика и практично 

деловање у циљу превенције истих.  

Исход предмета 

-  разумевање основних појмова у области превенције антисоцијалног понашања ученика,  

- разумевање превентивног деловања школе  као вида пружања додатне подршке ученицима, 

- поседовање знања и вештина потребних за практично деловање у циљу превенције 

антисоцијалних облика понашања ученика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Различита појмовна и терминолошка одређења проблема у понашању деце и младих. Фактори 

ризика и фактори заштите. Појмовно одређење и нивои превенције. Интегрисани приступ 

превенцији антисоцијалног понашања ученика. Улога школе у превенцији антисоцијалног  

понашања ученика (активности путем којих се остварује превентивна функција школе, улоге 

различитих актера школског рада и живота). Потребе, могућности и претпоставке остваривања 

превентивне функције школе. 

Практична настава  

Упознавање са остваривањем превенције антисоцијалног понашања ученика у постојећој 

школској пракси (законска и програмска основа рада школе као претпоставка остваривања њене 

превентивне функције, анализа програма заштите ученика од насиља и других облика ризичног 

понашања,  учешће значајних актера школског рада у остваривању превентивне функције школе).  
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 3(45) Практична настава: 2(30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, рад у малим групама, самостални рад студената на претраживању и 

анализи литературе и других извора података, практични задаци у школи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 12 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 28   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


