
Табела 5.2А Спецификација стручне праксе  

 

Студијски програм: Мастер академске студије психологије 

Назив предмета: Практикум из психолошке примарне превенције 

Наставник: Тамара Кликовац 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ  

Упознавање студената са специфичностима рада психолога ангажованих у различитим 

психолошким превентивним програмима који су усмерени на заштиту и унапређење менталног 

здравља вулнерабилних појединаца и група у заједници. 

Оспособљавање студената да сагледају различите могућности психолошког превентивног рада 

у заједници  и подстицање да сагледавањем потреба вулнерабилних појединаца и група 

критички преиспитају методологију планирања, осмишљавања, имплементације, праћења и 

евалуације успешности психолошких превентивних програма. 

 

Очекивани исходи  
- Разумевање  важности различитих психолошких превентивних програма у заједници 

(програми у здравственим, социјалним,образовним институцијама, ванинституционали 

програми (удружења пацијената, невладине организације специјализоване за пружање 

психосоцијалне помоћи одређеним вулнерабилним  групама у складу са потребама) 

- Разумевање начина и методологије креирања, спровођења, праћења и евалуације 

психолошких превентивних програма 

- Осамостаљивање за процену потреба вулнерабилних појединаца и група и креирање и 

праћење психолошког превентивног програма 

-  

Садржај  

 

-  Упознавање и опсервација  рада психолога у креирању и спровођењу психолошког 

превентивног програма  

- Спровођење одређених краћих индивидуалних или групних саветодавних/кризних 

интервенција у оквиру програма под супервизијом психолога ментора 

-   Учешће на тимским састанцима 

-    Помагање психологу ментору у обављању административних   послова (евиденција, 

праћење, евалуација ефикасности интервенције, програма) 

 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  Практична настава: 4 

Методе извођења  

- Практичан рад под супервизијом психолога ментора уз редовне консултације са 

наставницима који су задужени за спровођење предмета стручне праксе 

-   Посматрање примене различитих психолошких интервенција и процедура 

-  Континуирана сарадња са психологом ментором и члановима тима ангажованим  у  

организацији у којој студент обавља праксу 

-  Теренски рад уколико је неопходан и  у складу са захтевима посла психолога ментора 

 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

- Оцена ментора (50 поена) (заинтересованост студента за сарадњу и стицање нових знања и 

искустава; вештине манифестоване  у саветовању/кризном интервенисању и осталим 

процедурама; самосталност у раду и разумевање психолошког превентивног програма и 

потреба корисника којима је намењен; способност интеграције и интерпретације података и 

закључивања; спсобност за тимски рад; познавање и поштовање етичких стандарда у раду). 

- Оцена наставника (50 поена) ( извештај са праксе; представљање психолошког превентивног 

програма; анализа психолошког превентивног програма и интеграција знања, искустава, 

утисака; препоруке за унапређење програма;усмени део) 



 


