
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Основне академске студије педагогије 

Назив предмета: Рад са даровитим ученицима 

Наставник/наставници: Радован М. Антонијевић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: / 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним појмовима и активностима у области рада са даровитим ученицима; 

упознавање студената са основним чиниоцима постигнућа даровитих ученика; упознавање студената са 

проблемима идентификације и образовања даровитих. 

Исход предмета  

Студент: познаје основне појмове и активности у области рада са даровитим ученицима; познаје основне 

чиниоце постигнућа даровитих ученика; познаје основне проблеме идентификације и образовања 

даровитих. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска разматрања даровитости: интерес друштва и даровитост, способности и даровитост, личност и 

даровитост, даровитост и креативност. Својства даровитих ученика. Проблеми идентификације даровитих 

ученика: приступи откривања даровитости. Васпитање и образовање даровитих. Различите могућности 

подстицања даровитости. Улога школе у развоју даровитих: образовне могућности за даровите ученике у 

школи. Облици рада са даровитим ученицима. Диференцијација и индивидуализација рада са даровитим 

ученицима. Чиниоци образовних постигнућа даровитих ученика. Чиниоци неуспеха даровитих ученика. 

Практична настава  

Основни појмови у области рада са даровитим ученицима. Својства даровитих ученика. Идентификација 

даровитих ученика. Модели рада са даровитим ученицима. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2(30) Практична настава: 2(30) 

Методе извођења наставе 



Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; индивидуалне и групне консултације; менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

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 

 


