Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ЗА РАД

У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
Врста и ниво студија: СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА
Назив предмета: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА СА ПСИХОЛОГИЈОМ ЛИЧНОСТИ
Наставник (Презиме, средње слово, име): Др МОМЧИЛО Д. СИМОНОВИЋ
Статус предмета: ОБАВЕЗАН, I СЕМЕСТАР
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
- Усвајање основних знања о предмету, научној утемељености, методама и техникама опште
психологије
- Усвајање теоријских знања из области психологије личности и њихова успешна примена у пракси
Исход предмета
- Овладавањем основним психолошким појмовима
Садржај предмета
Теоријска настава
- Предмет, задаци, методе и технике опште психологије
- Осети и опажаји(карактеристике осета и карактеристике опажаја и законитости)
- Учење(појам, карактеристике, врсте и значај учења)
- Чиниоци успешног учења и трансфер учења
- Памћење и заборављање(појам ,карактеристике, врсте памћења и фактори заборављања)
- Мишљење(појам, карактеристике, решавање проблема, формирање појмова и врсте)
- Психологија личности
- Теорије личности
- Мотивација – мотиви
- Емоције
- Зрелост личности
- Психофизички поремећаји личности
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
- Седмодневна пракса у предшколској установи ради успешне примене теоријског знања из опште
психологије и психологије личности.
Литература
- Рот, Н и Радоњић, С. Општа психологија. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
- Симоновић, М. и Поповић, Д. Психологија и психологија спорта, Универзитет у Приштини
- Рот, Н. Психологија личности. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
- Хрњица, С. Општа психологија са психологијом личности. Научна књига. Београд
- Хол и Линдси Теорије личности. Нолит, Београд

Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
3
1

Студијски
истраживачки рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
- Усмена метода излагања
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
aктивност у току вежби
колоквијум-и
семинар-и
остало

поена
0-10
0-10
0–20
0-20
0-10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

Поена
0-30

