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Циљ предмета 

Развој компетенција студената за планирање, организовање и реализацију наставе психологије, као и за праћење и 

вредновање ефеката наставе и учења. 

Исход предмета  

Студенти: 

– познају програмска документа за предмет који реализују; 

– разумеју могућности примене различитих наставних метода и техника на садржајима предвиђеним за предмет 

психологије у средњим школама; 

– планирају и реализују наставу предмета полазећи од савремених модела наставе и образовања; 

– прате наставни процес и оцењују напредовање ученика примењујући различите врсте и технике оцењивања, у 

функцији учења; 

– разумеју своју позицију у односу на професију наставника. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Концепције наставе и наставника. Психологија као наука. Психологија као наставни предмет у средњој школи. Однос 

психологије и других предмета и наука. Импликације узраста ученика на наставу и утицај наставе на развој и учење. 

Програмирање наставе психологије (глобални и оперативни планови рада, писане припреме за час). Планирање часа: 

однос циљева/исхода учења, садржаја и наставних метода, техника, средстава. Уџбеници и други ресурси за учење. 

Партиципација ученика. Диференцирање и индивидуализација наставе/учења. Управљање одељењем. Праћење и 

евалуација учења и наставе. Наставник као рефлексивни практичар. 

Практична настава  

Посматрање и анализа часова. Планирање и реализација наставе. Осмишљавање евалуативне активности. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Дискусије и дебате, предавање, радионичарски рад, видео демонстрације, игра улога, посете практичара, микро-

настава.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Посматрање и анализа часа 20 Писани испит 30 

Планирање и реализација часа 40   

Колоквијум 10   

 


