
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Мастер академске студије психологије 

Назив предмета: Социо-емоционални развој 

Наставник/наставници: Ксенија Крстић, Ивана Степановић Илић 

Статус предмета: изборни   

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Развојна психологија; Емоционални развој 

Циљ предмета 

Усвајање знања о социјалном и емоционалном развоју, упознавање са различитим теоријским и 

методолошким приступима изучавању социјалног и емоционалног развоја. Стицање вештина за критичку 

анализу теоријских поставки и истраживања у области социјалног и емоционалног; за примену 

узрасно адекватног приступа деци и комуникацију са децом у различитим пољима рада; за саветовање и 

подстицање социјалног и емоционалног развоја.  

Исход предмета  

Студент показује познавање и разумевање тока социјалног и емоционалног развоја, тј. карактеристика 

различитих развојних стадијума, као и узрока и механизама развојних промена; показује способност 

анализирања и критичког преиспитивања теоријских ставова у области социјалног и емоционалног развоја. 

Самостално примењује методе и технике испитивања дечијег социјалног и емоционалног развоја, 

анализира добијене резултате и њихове теоријске и практичне импликације. Показује способност да 

саветује и да подстиче социјални и емоционални развој детета у школи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дефинисање социо-емоционалног развоја. Увод у теорије социо-емоционалног развоја. Методе и 

технике истраживања.  

2. Развој емоционалне компетенције. Емоционална интелигенција.  

3. Развој емоционалне регулације и темперамент. Процеси социјализације емоција.  

4. Везаност, теорије везаности; Технике за испитивање везаности. Ментализација. Поремећаји везивања. 

Образовне импликације.  

5. Социјална когниција и социјални мозак: развој селф-концепта и развој свести о другима; 

неурофизиолошка основа.  

6. Морални развој.  

7. Социјализација. Развој у контексту различитих социјалних односа: вршњачки односи, 

романтични/партнерски односи, родитељство.  

8. Емпатија. Агресивност. Просоцијално понашање. Усамљеност.  

9. Социо - емоционални развој у модерном друштву: друштвене мреже; нови типови породичних заједница. 

10. Социо-емоционални развој у школском контексту. Социо-емоционалне вештине. Социо-емоционално 

учење. 

 

Практична настава  

Примена одговарајућих метода и техника испитивања социо-емоционалног развоја, спровођење 

истраживања развоја или особености одређеног узрасног периода, анализа добијених резултата, 

презентација на часу, семинарски рад.  
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

предавања, 

вежбе (дискусија, филмска презентација, самостални рад, рад у малим групама, прикази инд. случајева),  

теренско испитивање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност на часу  10 писмени испит 50 

семинарски рад 10 усмени испт 20 

пројекат 10   

 


