Припрема за самосталан истраживачки рад (СИР) студената III године (ДВ),
у оквиру наставног предмета Превенција поремећаја у понашању
(школске 2016/17.)
Тема: Васпитни проблеми ученика средње школе који одређују њихова непримерена понашања
Циљ активности:
Кроз разговор са наставницима који раде у средњим школама утврдити са којим васпитним
проблемима се срећу у раду са ученицима, како их препознају и на који начин покушавају да
превентивно делују.
Опис активности студента:
Самостално или у пару студент/и треба да обави/е разговор са наставником. Напомена:
ако студент ради самостално, обавља разговор са једним наставником, ако студенти припремају
СИР у пару обавиће разговор са два наставника.






Пре постављених питања, треба забележити основне информације о наставнику:
тачан назив средње школе и место где је наставник запослен;
са којим узрастом ученика ради (у којим разредима средње школе);
који смер у средњим школама похађају ти ученици;
струка наставника (нпр. професор хемије, историје,...);
године радног стажа наставника.

Предлог питања која ће студент поставити наставнику:
1. Које васпитне задатке школе и наставника би издвојили као основне (приоритетне) и
зашто баш те задатке?
2. Да ли сматрате да се ови васпитни задаци остварују у школи, на који начин и у којој
мери?
3. Да ли наилазите на евентуалне васпитне проблеме у раду са ученицима и који су то
најчешћи проблеми?
4. По Вашем мишљењу, који су основни узроци ових васпитних проблема?
5. Који су основни знаци препознавања ових васпитних проблема код ученика?
6. На који начин покушавате да превазиђете овакве проблеме и да ли у том деловању
имате нечију помоћ?
7. Шта би предложили као меру превентивног деловања код ученика који испољавају
непримерено понашање?
Након разговора са наставником припремити презентацију у Power Point-у и предати је
предметном нставнику , најкасније до 23.10. 2016. године.
Додатне информације о припреми презентације и одбрани овог СИР-а студенти ће добити
на предавањима.
Јагодина, 29.09. 2016.

Предметни наставник,
Проф. др Емина Копас-Вукашиновић

