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Студијски програм: Педагогија 

 I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ВАСПИТАЊЕ И САВЈЕТОДАВНИ РАД 

Катедра  Катедра за педагогију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 изборни VIII 4 

Наставник/ -ци др Миле Илић, 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 2 0 45 45 0 1,5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
90 h 

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

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити у могућности да: 
1. Објасни циљ, адржаје, задатке и принципе васпитног савјетодавног рада. 
2. Идентификује функције водитеља васпитно-савјетодавног рада. 
3. Симулира и анализира вођење индивидуалног савјетодавно-педагошког рада. 
4. Демонстрира припрему, реализацију и евалуацију групног савјетодавно-педагошког рада. 

Условљеност Нема. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, симулације, учење и израда домаћих задатака, реферати, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Предмет, циљ и задаци васпитања и савјетодавног рада 
2. Принципи васпитно савјетодавног рада 
3. Особине наставника савјетодавца 
4. Групни савјетодавни рад 
5. Појединачни савјетодавни рад 
6. Савјетовање и вођење                     
7. Ко су особе које треба савјетовати? 
8. Главни разлози за увођење школског педагога или психолога у школе 
9. Одбрамбени механизми особа које треба савјетовати 
10. Функција педагошко психолошке службе у савјетодавном васпитном раду 
11. Узроци јављања дјеце савјетодавцима 
12. Од кога стижу захтјеви за савјетодавним радом? 
13. Сарадња са родитељима чијој дјеци је потребно давати савјете 
14. Јачање личности 
15. Успостављање односа између савјетодавца и особе коју треба савјетовати 

Обавезна литература  

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

Мандић, П. 
Савјетодавни васпитни рад са основама методике 
васпитног рада,  ЗУНС, Сарајево 

1986 6-182 

    

Допунска литература 

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

Илић, М., Николић, Р., 
Јовановић, Б. 

Школска педагогија, Филозофски факултет, Б. Лука 2012 363-384 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

1. присуство предавањима/вјежбама 10  

2. презентација реферата или семинарског рада 20  

                                                           
 



Завршни испит   

 писмени и усмени 70  

УКУПНО 100 100 % 

(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)   

 

   

   

Web страница  

Датум овјере  

 


