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Наставне теме:
1.
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4.

Превенција поремећаја у понашању: појмовно одређење
Управљање понашањем: основе управљања понашањем
Управљање понашањем: технике надзора
Поремећаји у понашању: врсте, узроци и могућности превентивног деловања
(агресивност, раздражљивост, претерана прилагођеност, слаба концентрација).
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Испитна питања из ППуП
1. Određenje pojma poremećaj u ponašanju i prevencija.
2. Osnovna pravila upravljanja ponašanjem.
3. Tehnike nadzora (Kako uspostaviti kontrolu nad ponašanjem učenika?)
4. Preduslovi kvalitetnog upravljanja ponašanjem dece (učenika).
5. Određenje pojma prosocijalno ponašanje.
6. Efekti pozitivnog socijalnog ponašanja.
7. Negativno socijalno ponašanje, znaci prepoznavanja.
8. Prosocijalne dispozicije (кarakteristike pojedinca sa prosocijalnim dispozicijama).
9. Socijalni i afilijativni (težnja za udruživanjem) motiv za interakciju sa vršnjacima.
10. Socijalna (inicijativnost, popularnost, kooperativnost,...) i emocionalna (afektivna
vezanost) bliskost, kao rezultat ostvarenih socijalnih odnosa.
11. Određenje pojma bihejvioralna inhibiranost (povučenost).
12. Određenje pojmova socijalna uzdržanost i socijalna anksioznost.
13. Porodični odnosi kao činilac socijalne interakcije dece u grupi.
14. Kategorije agresivnog ponašanja.
15. Motivi и узроци agresivnog ponašanja.
16. Učenje agresivnog ponašanja(potkrepljenjem, po modelu).
17. Koraci u pedagoškom delovanju na agresivno dete (1. prepoznavanje vrste agresivnosti,
2. određivanje uzroka, 3. utvrđivanje pravaca delovanja, 4. konsekventno isticanje
neprihvatljivog ponašanja).
18. Узроци и зnaci prepoznavanja dečije razdražljivosti
19. Pedagoško lečenje razdraženog deteta i terapijska pomoć.
20. Odnos vaspitača i roditelja prema razdraženom detetu.
21. Dete koje se previše prilagođava, узроци и последице превелике прилагођености.
22. Kreativna prilagođenost i prevelika prilagođenost, određenje pojmova.
23. Određenje pojma dobra koncentracija.
24. Uzroci nedovoljne koncentracije kod dece i mladih.
25. Kako pomoći detetu koje ima slabu koncentraciju?
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