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Назив предмета Психологија наставе и учења 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

 обавезан I 2 + 2 5 

Наставници проф. др Ивана Зечевић 

 

Условљеност другим предметима 

нема услова 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ овог предмета је да се студенти упознају са врстама и теоријама учења, процесима памћења 

и заборављања, факторима који на њих утичу, разликама међу ученицима, када су ови процеси у 

питању, процесом мотивације и њиховим значајем за човјека. Такође у оквиру овог предмета 

студенти ће бити упознати и са теоријама способности, начинима управљања одјељењем и 

постизањем дисциплине у њему, те сарадњом са родитељима. 

Исходи учења 

Очекује се да ће након положеног испита студенти моћи: 

 Разликовати врсте учења и њихову улогу у животу човјека. 

 Примјењивати знања из врста учења на област образовања и васпитања. 

 Разумјети и знати примијенити знања о процесима памћења и заборављања у наставном 

процесу. 

 Разумјети процес мотивације и знати технике мотивисања ученика и развијања 

унутрашње мотивације за учењем. 

 Разумјети теорије способности и њихову примјену у наставном процесу.    

 Разумјети начине управљања одјељењем и технике дисциплиновања ученика, те облике и 

сврху сарадње са родитељима. 

Садржај предмета: 

1. Теоријски приступи учењу и њихова примјена у настави 

2. Процеси памћења и заборављања 

3. Разлике у учењу међу ученицима 

4. Теорије трансфера учења 

5. Мотивација 

6. Теорије способности 

7. Управљање одјељењем  

8. Дисциплна у одјељењу 

9. Сарадња са родитељима 

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава се изводи путем предавања и вјежбе у једном семестру. Рад студента се прати и 

провјерава на вјежбама и завршном испиту. 

Литература: 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

 



Присуство 5 Писмени испит 40   

Колоквијум 45 Усмени испит 10   

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Ивана Зечевић 

 

 


