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Наставник/ -ци др Драгољуб Крнета, редовни 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 0 0 42  0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
30h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
72h семестрално             

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. 1. Стицање базичних знања о tradicionalnim i savremenim концепцијама organizacije 

nastave;   
2. 2. Оспособљавање за самостално planiranje i izvođenje nastavnog rada;   
3. 3. Оспособљавање за самосталнo vaspitno djelovanje u odjeljenjskoj zajednici; 
4. 4. Оспособљавање за  конструкцију  мјерних инструмената за властите потребе. 

Условљеност нема 

Наставне методе 
Вербално-текстуалне (усмено излагање, објашњење, разговор, рад са текстом) и илустративно-
демонстративне (илустрација, демонстрација), консултације и метод практичних радова 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање студената са програмом, литературом и обавезама у току семестра 
2. Методика наставе психологије као практична научна дисциплина  
3. Традиоционална организација наставе: основни појмови; врсте наставе, принципи у настави-

домаћи задатак 
4. Облици. методе, средства и етапе наставног рада - домаћи задатак 
5. Евалуација ефеката наставног рада: тестови знања; скале процјене - домаћи задатак 
6. Хоспитовање на часовима у средњој школи; анализа и дискусија о посјећеним часовима 
7. И колоквијум 
8. Савремена организација наставе - промјене у образовању  
9. Инклузивно образовање- домаћи задатак 
10. Интерактивна настава - домаћи задатак 
11. Хоспитовање на часовима у средњој школи; анализа и дискусија о одржаним часовима 
12. Припремање за наставу: планирање и програмирање наставног рада: писане припреме за 

настани час;  практичан час психологије у настави или на часовима одјељењске заједнице 
13. Методика наставног рада психолога у одјељењској заједници 
14. Анализа,  дискусија и евалуација одржаних часова 
15. ИИ колоквијум 

Обавезна литература  

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

Крнета, Д. 
Методичке основе наставног рада, Графид, 
Бањалука 

2016  

Хавелка, Н. 
Оцењивање и мотивација за учење,  Оцењивање, 
специјално издање Просветног прегледа, Београд 

1984  

Допунска литература 

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

Заревски, П. Психологијапамћењаиучења, "НакладаСлап", 1997  

                                                           
 



Јастребарско 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 40 40% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 
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