
1. Обавезна литература за полагање испита: 
a. Визек-Видовић и сар. (2014). Психологија образовања. Београд: Клетт. 
b. Арсеновић Павловић, М., Антић, С. и Јолић Марјановић, З. (2017). Педагошка 

психологија. Београд: Факултет за специјалну едукацију. Одабрана поглавља из 
ове књиге биће вам доступна на страни предмета. 

c. Садржаји с предавања 

2. Колоквијум из познавања терминологије Педагошке психологије биће одржани 16. 
новембра и 28. децембра.  

a. За први колоквијум потребно је да се упознате (прочитате, издвојите стручне 
термине и научите с разумевањем њихово значење) садржај књиге  Психологија 
образовања до 150 стране и тесктове који прате предавања (налазе се на страни 
предмета) 

b. За други колоквијум потребно је да припремите остатак књиге 

3. Инструкције за предиспитне обавезе за предмет Увод у педагошку психологију: 

У току семестра се очекује да студенти индивидуално направе резиме садржаја на задату 

тему. Постоје четири теме, а коју ћете тему радити зависи од тога у коју сте групу 

распоређени случајним распоредом А, Б, Ц или  Д . 

- А група – Когнитивни фактори школског (не)успеха 

- Б група – Некогнитивни фактори школског (не)успеха 

- Ц група-  Теоријски приступи учењу; Учење и подучавање 

- Д група- Мотивација и Управљање одељењем и дисциплина 

- Резимеи би требало да су дужине 5 страна минимум (може до 2 стране више од тога, али 

не мање).  

- Резимеи се праве на основу садржаја са предавања, одговарајућих поглавља књиге 

Психологија образовања (Визек-Видовић и сар. (2014). Београд: Клетт) и одабраних 

поглавља књиге Педагошка психологија (Арсеновић Павловић и сар. (2017) Београд: 

Факултет за специјалну едукацију. 

- Резимее правите тако што из књиге бирате садржаје који одговарају наслову који би 

требало да покријете. Све недоумице можемо разјаснити на настави или у термину за 

консултације.  

- Индивуално завршене задатке (резимее) у следећем кораку је потребно да обједините са 

радовима још троје колега тако да имате заједнички продукт који има А, Б, Ц и Д део. Тако 

ће настати мала скрипта за учење. Имате слободу избора колега са којим ћете завршити 

задатак, битно је само да је свако био задужен за други део. 

- Обједињавање рада подразумева да сте упознали једни друге са својим сегментима 

(резимеима), да сте заједнички одредили наслове и поднаслове, да сте направили заједно 

садржај за вашу скрипту и да сте заједно направили укупно 20 питања која се односе 

равномерно на сва поглавља. Очекује се да и дате одговор на та питања која сте 

поставили. 



- Задатак је потребно да завршите до 28. децембра када предајете своје радове. Продукт 

добија максимално  15 бодова; сваки члан групе добија исто бодова, зато је важно да се 

сви потрудите око сваког дела. 

 

 


