
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Педагогија 

II циклус студија I година студија 

Пун назив предмета УЧЕЊЕ УЧЕЊА 

Катедра  Катедра за педагогију – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПД9-6/2 изборни I 5 

Наставник/ -ци др Златко Павловић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
144 h семестрално 

Исходи учења 

1. Овладавање основним теоретским концептом учења учења. 
2. Схватање суштине методе за учење учења, њихове могућности и предности, те усвајање 
кориштења познатих  метода и да креирају нове у складу са потребама праксе. 
3. Оспособљавање за приближавање наставницима метода учења учења путем огледних 
предавања, анализе праксе, теорије и истраживања и на друге начине. 

Условљеност Нема услова за слушање предмета.   

Наставне методе 
Теоријска предавања, групне дискусије, индивидуалне и групне консултације, презентације радова 
и истраживања у области учења учења 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Учење учења као теоретска парадигма у односу на традиционану наставу. 
2. Домети и ограничења обуке за учење учења. 
3. Нове методе и технике обуке за учење учења. 
4. Наставникова улога у концепцији обуке за учење учења 
5. Учење учења у природним наукама 
6. Учење учења у друштвеним наукама 
7.. Учење учења у спорту и умјетничким подручјима 
8.. Интерактивно учење учења 
9. Оцјењивање учења. 
10. Истраживање обуке за учење учења 
11. Израда припрема за учење учења у настави, реализација у настави и извјештавање о  
ефектима 
12. Израда припрема за учење учења у настави, реализација у настави и извјештавање о  
ефектима 
13. Израда припрема за учење учења у настави, реализација у настави и извјештавање о  
ефектима 
14. Израда припрема за учење учења у настави, реализација у настави и извјештавање о  
ефектима 
15. Истраживање учења и мјерење ефеката обуке за учење учења. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Suzić, N. Učenje učenja,  Banja Luka: Glas srpski. 1996 све 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Suzić, N. Pedagogija za XXI vijek , Banja Luka: XBS 2005 496-543 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5 5 

                                                           
 



домаћа задаћа 5 5 

1. колоквијум 25 25 

2. колоквијум 25 25 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


