
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Мастер академске студије психологије 

Назив предмета: Развојна психологија у образовном контексту 

Наставник/наставници: Ксенија Крстић, Драган Јанковић, Ивана Степановић Илић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Увод у развојну психологију, Развојна психологија  

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је разматрање значаја теорија и знања из развојне психологије за разумевање процеса 

образовања и актера који у њему партиципирају. У том смислу студенте циљ предмета је да се студенти  

оспособе да сагледају улогу кључних концепата развојне психологије који се односе на област когнитивног 

и социо-афективног развоја у контексту образовања особа различитих животних доба (од раног развоја до 

одраслог доба) и њихову примену за унaпређивање наставе и учења. Поред тога, студенти ће стећи и 

вештине које ће им омогућити компарацију различитих теоријских приступа у развојној психологији и 

критичко процењивање њиховог доприноса разумевању процеса развоја и образовања, али и њиховог 

међусобног односа.   

Исход предмета  

Активирање раније стечених знања из развојне психологије у сврху анализе кључних појмова и њихове 

адекватне примене на образовни контекст. 

Анализа школовања као контекста за развој и процењивање доприноса образовног процеса различитим 

аспектима развоја. 

Разумевање и критичко разматање утицаја животног доба, као и доприноса појединца и различитих 

контекста развоја (породица, вршњаци) у образовном процесу. 

Критичка анализа употребе модерних технологија у образовању из угла развојне психологије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  обухватиће следеће теме: 

1. Значај развојне психологије за разумевање различитих актера, тока и исхода процеса образовања 

2. Најважнији теоријски правци и теме развојне психологије релевантне за разумевање контекста 

образовања 

3. Стара тема наслеђе наспрам средине – допринос школовања интелектуалном развоју 

4. Пијажеов конструктивистички приступ у контексту образовања 

5. Социо-културни приступ у контексту образовања 

6. Значај асиметричне интеракције са одраслима као подршке раном развоју у контексту породице и 

предшколског образовања 

7. Значај вршњачке интеракције у контексту образовања 

8. Школа као контекст за развој 

9. Значај конецпата из домена социо-афективног развоја за образовни контекст: академске емоције и 

мотивација 

10. Разумевање специфичних проблема образовања у раном школском узрасту из угла развојне 

психологије 

11. Употреба виртулене реланости и модерних технологија у образовном контексту  

12. Електронски уџбеници и тестови знања – предности и мане њихове употребе код деце у развоју 

13. Образовање у одраслом добу – потребе, специфичности и проблеми 

Практична настава  

Примена теоријских и емпиријских знања о важним питањима развојне психологије у образовном 

контексту; критичка анализа специфичних проблема у образовању на различитим узрастима; развијање 

вештина за припрему нацрта развојно-психолошког истраживања и реализацију самосталног истраживања 

у образовном контексту, као и вештина анализе и тумачења резултата и њихова презентација; припрема за 

практичан рад у вртићу или школи. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Настава ће се реализовати у облику превања и вежби током којих ће бити коришћене различите наставне 

методе као штo су групне дискусије, рад у малим групама, анализа литературе и писање есеја, извођење 

практичних активности (конципирање и извођење пројеката и/или истраживања). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност на часу 20 писмени испит 30 

семинаски рад/пројекат 20 усмени испт 30 

 


