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Наставни
дан
21.9.2021.

Наставни садржаји

Начин реализације наставних
садржаја и активности

Поремећај у понашању и превенција:
појмовно одређење

Вежбе из овог наставног
28.9.2021. Основна правила управљања понашањем и предмета ће бити организоване
тeхнике надзора – могућности примене у онлајн, према утврђеном распореду за
пракси.
вежбе, прве две седмице семестра.
5.10.2021. Технике надзора - анализа практичних
Након тога, вежбе ће се организовати
проблема из праксе и примена наведених
према актуелној епидемиолошкој
техника понашања.
ситуацији и препорукама Деканата.
Моле се студенти да редовно прате
12.10.2021. Просоцијално и негативно социјално
обавештења на сајту Факултета.
понашање – могућности практичне
интервенције у Дому ученика.
Онлајн настава подразумева
19.10.2021. Просоцијално понашање, социјална
организацију видеоконференцијских
перцепција и школски успех ученика.
часова, путем Zoom – апликације.
Приступни линк за Zoom је за све
часове вежби исти и налази се на
крају овог материјала.

26.10.2021. Агресивно понашање деце и младих
(Примери из праксе и могући начини
превенирања)
2.11.2021. Агресивно понашање деце и младих
(могућности педагошког деловања)
9.11.2021.

16.11.2021.

23.11.2021.

30.11.2021.
7.12.2021.
14.12.2021.
21.12.2021.
28.12.2021.

Дечија раздражљивост ((различити
модалитети у пракси и могућности
превенције раздражљивости у пракси).
Дечија раздражљивост (могућности
подршке породици у превенцији
раздражљивости)
Дете које се превише прилагођава
(различити модалитети у пракси и
могућности превенције)
Дете које се превише прилагођава
(могућности подршке породици у
превенцији претеране прилагођености)
Могућности педагошког деловања на дете
које се превише прилагођава
Дете са потешкоћама у концентрацији
(одређење појма и узроци)
Дете са потешкоћама у концентрацији
(вежбе за подстицање концентрације)
Депресивно дете (могућности подршке
детету и породици у превенцији
депресивног понашања).
ПРИСТУПНИ ЛИНК ЗА Zoom:

Ana Miljković is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Ana Miljković's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/5110156334?pwd=T1MwRElsSTNxd3R0TjZMWGlJQkQ1dz09
Meeting ID: 511 015 6334
Passcode: ZU2nKv

