
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
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Студијски програм: Психологија 

II циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ПРЕВЕНЦИЈА АСОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА 

Катедра  Катедра за психологију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПСМ10-1/1 изборни II 4 

Наставник/ -ци др Горјана Коледин, 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 51,9 51,9 0 1,73 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
60h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
103,8h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
163,8h 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће: 
1. Имати знања о теоријским концепцијама у области превенције  
2. Бити оспособљени да примјењују неке од савремених програма превенције асоцијалног 
понашања у школи 
3. Знати како у пракси поступати са дјецом која манифестују социјално неприхватљиво понашање, 
те како поступати са родитељима те дјеце 
4. Бити оспособљени за идентификацију дјеце у ризику од асоцијалног понашања 

Условљеност Нема условљености за слушање предмета и полагање испита 

Наставне методе Предавања. Самосталан рад. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Припремна седмица 
2. Теоријских осврт на различите облике асоцијалног понашања у школи 
3. Теорије и етиолошка објашњења у наставну асоцијалног понашања у школи 
4. Врсте превенције (примарна, секундарна и терцијерна) 
5. Улога школе у превенцији асоцијалног понашања ученика 
6. Улога наставника у превенцији асоцијалног понашања ученика 
7. Колоквијум I 
8. Улога стручне службе школе у превенцији асоцијалног понашања ученика 
9. Сарадња школе и породице и превенција 
10. Сарадња школе и других институција у контексту превенције асоцијалног понашања ученика 
11. Савремени програми примарне превенције асоцијалног понашања у школи 
12. Савремени програми превенције вршњачког насиља 
13. Савремени програми секундарне превенције асоцијалног понашања у школи 
14. Колоквијум II 
15.Завршна седмица 

Обавезна литература  

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

Јашовић, Ж 
Криминологија малољетничке делинквенције, 
Београд: Научна књига 

1983  

 Обрадовић, В. 
Делинквентно понашање, Сарајево: КЈУ породично 
савјетовалиште; 

2007  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Теоријско истраживање 20 20% 

Програм превенције за неки облик асоцијалног понашања у школи 20 20% 

Завршни испит 

                                                 
 



завршни испит (писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


