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Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања из области феноменологије, етиологије и превенције 

проблема у понашању деце школског узраста. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената да критички сагледавају савремене перспективе у теорији и истраживањима из 

области феноменологије, етиологије и превенције проблема у понашању деце школског узраста и да познају 

механизме деловања, ефективност и начин примене превентивних програма, стратегија и интервенција у 

различитим животним доменима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Проблеми у понашању (појмовна и терминолошка разграничења). Карактеристике социјалног развоја деце 

школског узраста. Категорије проблема у понашању (екстернализовани и интернализовани проблеми, 

поремећаји понашања, агресивна понашања, зависничка понашања, асоцијална и антисоцијална понашања, 

делинквентна понашања, ризична понашања). Преваленција проблема у понашању. Етиологија проблема у 

понашању (ризични фактори, протективни фактори, модели интеракције). Процена проблема у понашању 

(инструменти и технике процене). Превенција проблема у понашању (принципи, нивои, стратегије, 

интервенције, програми). Школа и социјално-педагошки рад у локалној заједници.  

Практична настава  

Анализа резултата истраживачких студија о преваленцији различитих категорија проблема у понашању. 

Анализа резултата истраживачких студија о ризичним и протективним факторима проблема у понашању 

(индидивуални, породични, школски, вршњачки, друштвени фактори). Анализа карактеристика ефективних 

превентивних програма. Анализа повезаности превентивних интервенција (породичних, школских, 

индивидуалних, друштвених) са ризичним и протективним факторима. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава, презентације, дискусионе групе, рад у малим групама, видео материјали. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

колоквијуми 40   

 


