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Циљ предмета 

Упознавање студената са основним теоријским концептима кризе, облицима њеног појављивања и са 

научно утемељеним професионалним интервенцијама у кризним ситуацијама. 

Исход предмета  

Оспособљеност  студената за компетентно учешће у конципирању и спровођењу интервенција у 

кризним ситуацијама као и у осмишљавању и реалиѕовању превентивних програма везаних за кризе, 

било акциденталне или развојне. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно одређење: шта се сматра кризом; Теоријска објашњења криза; Знаци стреса и трауме и њихове 

последице; како тече опоравак од трауме; Шта су кризни догађаји и шта је криза као психичко стање; 

Које се врсте кризе могу јавити; Како се у ситуацијама кризе интервенише када су у питању појединци, а 

како када су у питању породице, локална заједница или шира заједница. Природа интервенције  и 

процена ефеката спроведених интервенција у кризи. Комуникацијске вештине  и саветодавни рад у 

ситуацијама животних и акциденталних криза. Вештине одмеравања прикладне интервенција у датим 

околностима (ни премало, ни превише подршке); ограниченост циљева кризне интервенције на тренутни 

проблем. Анализа емпиријских података и искустава у пракси (како не нанети штету: погрешна врста 

помоћи, криво време,  неоспособљени људи, погрешне околности). Етичке дилеме везане за 

интервенцију у кризи. Концепција интервенција: деловати проактивно пре него реактивно; Когнитивни 

и хуманистички модели превенције кризе. 

Практична настава  

Студије случаја, анализа хијерархије кризних догађаја,  практична разрада активности  у појединим  

формама кризних интервенција. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, семинарски радови, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поени Завршни испит  поени 

активност у току предавања 10 усмени испит 50 

практична настава 20   

семинари 20   

 


