
 

 

Студијски програм: Основне академске студије математике/информатике  

Назив предмета: Педагошка психологија  

Статус предмета: обавезан  на модулу Професор математике на основним академским студијама 
математике 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: уписан одговарајући семестар 

Циљ предмета 

Усвајање и разумевање основних појмова из области психологије образовања. Схватање важности и улоге 
образовања у људском и друштвеном развоју. Оспособљавање потенцијалних наставника да разумеју 
природу и сложеност процеса учења, образовног система, као и улоге наставника у том процесу. Стицање 
знања о теоријским принципима образовно-васпитног рада у школи, посебно процеса учења. 
Оспособљавање студената да препознавају и разумеју проблеме који се могу јавити у процесу образовања, 
да планирању и реализују наставне програме, као и да врше евалуацију исхода истих, на основу разумевања 
појмова у вези са образовним стандардима и компетенцијама. 

Исход предмета  
Способност повезивања усвојених теоријских појмова и знања са реалном школском праксом. Разумевање 
процеса учења, карактеристика типова учења и утицаја различитих чиниоца на успешност у учењу. 
Схватање различитих функција оцењивања и евалуације образовних постигнућа. Критичка анализа 
наставног процеса, образовних постигнућа и истраживања из области психологије образовања. 
Оспособљеност за креирање наставних и других активности ученика. Оспособљеност за креирање програма 
у раду са даровитом децом и децом са проблемима у учењу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет и проблеми психологије у образовању; Адолесценција; Теорије учења и импликације у настави; 
Методе учења, активно учење и трансфер учења; Мотивација за школско учење (Теорије мотивације и 
подстицање мотивације за учење); Метакогниција и саморегулација учења; Планирање наставе; Наставне 
методе и облици наставе; Оцењивање и евалуација образовних постигнућа (израда тестова знања); 

Образовне компетенције и улоге наставника. Психологија групе; Примена теоријских садржаја у решавању 
конкретних проблема из праксе; Посебни проблеми у раду са ученицима (недовољнo постигнућe, тешкоће у 
учењу, страх од одговарања, проблеми у понашању); Рад са даровитом децом. 
Литература  
1. V.V. Vidović, V.  Vlahović-Štetić, M.  Rijavec,  D.  Miljković,  Psihologija obrazovanja,  Klett, Beograd, 2014. 

2. Л. Вучић,  Педагошка психологија,   Центар за примењену психологију, Београд, 2007. 

3. И. Ивић, А.  Пешикан, С.  Антић,  Активно учење,  Институт за психологију, Београд, 2001. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Усмена излагања праћена аудио-видео презентацијама и наставним филмовима (вербално-текстуална и 
демонстративно-илустративна). Групне и индивидуалне активности студената, семинарски и домаћи радови. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 60 поена Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 40   

семинар-и 10   


