
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Oсновне академске студије психологије 

Назив предмета: Психологија учења и наставе 

Наставник/наставници: Драгица Павловић Бабић 

Статус предмета: обавезни за студенте модула за образовање, изборни за друге модуле 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Психологија учења и наставе је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју природу и 

сложеност процеса учења у школи и сложеност наставничке улоге, као и карактеристике наставе која води 

ка вишим нивоима постигнућа, те да професионалну улогу психолога у образовању конципирају у складу с 

тим. Поред тога, курс има за циљ да студентима омогући стицање основних вештина потребних за 

стварање богатог окружења за учење. , укључујући анализу сопствене праксе и праксе других наставника. 

 

Исход предмета  

Разумевање, анализа и предикција исхода психолошких и методичких интервенција у процесу наставе. 

Разумевање специфичних доприноса појединих фактора квалитет наставе и квалитету образовних исхода.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Учење у ваншколском и у школском контексту Трансфер учења и писменост Психолошке теорије и 

школско учење Метакогниција и саморегулисано учење Мотивација за школско учење Подржавање 

мишљења вишег реда наставом и у редовном школском контексту. Облици организовања наставе. Настава 

и разноврсност ученика: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике. Учење и сарадња у условима 

наставе на даљину.  

 

Практична настава  

Анализа фактора и могућности подстицања когнитивних, социјалних и афективних исхода учења 

Мишљења вишег реда, метакогниција и мотивација у условима наставе на даљину – практичне вежбе и 

израда сценарија за час. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 



Предавања: 3 часа недељно (Укупно 45 сати) 

Припрема за предавања (критичка анализа литературе): 10 сати 

Семинарски рад – идеалан школски дан: 15 сати 

Семинарски рад – наставна пподршка развоју когнитивних вештина вишег реда: 30 сати 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 45 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 45   

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 

 


