
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Мастер академске студије психологије 

Назив предмета: Школска психологија 

Наставник: Данијела С. Петровић, Наташа М. Симић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За праћење курса Школска психологија предуслов је да су положени следећи курсеви: Психологија 

учења и наставе и Евалуација знања и образовних исхода 

Циљ предмета 

Школска психологија је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју природу и сложеност 

захтева који се у систему образовања поставаљују у односу на улогу психолога и да своју професионалну 

улогу конципирају у складу са тим захтевима 

Исход предмета  

Након овог курса студенти ће стећи основна знања и вештине потребне за саветодавни и психолошко- 

инструктивни рад, успостављање сарадничких односа, реализицију истаживања и вредновање у 

различитим образовним установама 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Улога психолога у систему образовања; Припремање, планирање и документовање рада психолога, 

Успостављање сарадничких односа; Стручни и саветодавни рад са ученицима; Саветодавни и психолошко-

инструктивни рад са наставницима; Саветодавни и психолошко-инструктивни рад родитељима; Рад у 

стручним органима, тимовима и педагошком колегијуму; Истраживања у образовању; Праћење и 

вредновање образовног и васпитног рада; Стручно усавршавање и професионални развој.  

 

Практична настава  

Акционо истраживање, Самовредновање, Школско развојно планирање,  Превенција насиља у школи, 

Посредовање у сукобима, Школски етос и уважавање разлика. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, критичка анализа и дискусија појединих тема, стратешко планирање, психолошко испитивање, 

израда нацрт истраживања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 60 

практична настава 40 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

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

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


